
Číslo zákazky: VO 905/2017 
 

VÝZVA 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  
 
NÁVRH INTEGROVANEJ ARCHITEKTÚRY UVP: 

„Špecializované služby návrhu komunikačno-kolaboračnej architektúry“ 
 

CPV KÓD:  
64212700-2 
 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 49 925,00 € BEZ DPH 
 
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov organizácie a kontaktné miesta: Žilinská univerzita v Žiline 
 Univerzitný vedecký park  
Sídlo organizácie: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
IČO: 00397563 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 

Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako 
verejná vysoká škola 

Kontaktné miesto: Žilinská univerzita v Žiline 
 Univerzitný vedecký park 
Kontaktná osoba:  

Meno: PhDr. Tatiana Kudelová 
Telefón: + 421 908 540 817 
e-mail: tatiana.kudelova@uniza.sk 

 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 
Predmetom verejného obstarávania je služba zabezpečenia návrhu komunikačno-kolaboračnej infraštruktúry 
Univerzitného vedeckého parku UNIZA pre potreby komunikácie zamestnancov v internom a externom 
prostredí na báze IP telefónie. 
Úlohou zhotoviteľa je zabezpečiť návrh architektúry, konzultačné služby pri návrhu a úprave existujúceho 
komunikačného a sieťové prostredia, implementáciu a dokumentáciu riešenia tak, aby boli splnené 
nasledovné požiadavky: 

-          analýza stavu komunikačnej infraštruktúry vrátane širších vzťahov v rámci prostredia univerzitnej 
komunikačnej siete, 

-          definícia koncových zariadení vrátané komunikačných možností, požiadaviek na integráciu 
a obmedzení použitia, 

-          definícia spôsobu prístupu, skupín užívateľov a oprávnení v rámci pracovísk UVP UNIZA, 

-          návrh aplikácií s dôrazom na okamžitú možnosť komunikácie vrátane audia, prípadne videa alebo 
telefónie, 

-          návrh architektúry a dizajn komunikačnej siete vrátane prepojenia na univerzitnú komunikačnú sieť, 

-          integrácia pracovísk, laboratórií a vybratých prístrojov na báze IP komunikácie, 

-          konzultačné služby spojené s implementáciou riešenia v rámci UVP UNIZA a univerzitnej 
komunikačnej siete. 

Súčasťou výsledného riešenia je dokumentácia riešenia, prevádzkové manuály, manuály k jednotlivým 
prvkom komunikačnej architektúry a aplikáciám. 
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TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČA: 
 

1. Uchádzač predloží zoznam dodávok poskytnutých  služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak 
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona v zmysle  § 34 ods. 1 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktorými preukáže minimálne jednu (1) realizáciu zákazky 
dodávky/dodávok služieb v oblasti návrhu technickej dokumentácie a implementácie gigabit 
dátových a hlasových komunikačných systémov, resp. rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky a to v hodnote minimálne 49 000,00 € bez DPH/zákazka. 

2. Uchádzač preukáže a doloží, že je držiteľom platného certifikátu systému riadenia kvality 
zodpovedajúceho EN ISO 9001 v oblasti predmetu zákazky, ktorým potvrdí splnenie noriem 
zabezpečenia kvality. Verejný obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi 
členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia 
kvality, avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na 
vystavenie príslušného certifikátu v súlade s  § 35 zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

INÉ: 

Dodávka predmetnej služby musí byť zrealizovaná najneskôr do 60 dní od doručenia písomnej objednávky 

dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 60dní.  

 
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, 
zákazku nie je možné deliť na časti. Uchádzač musí v rámci predloženia ponuky doložiť dokumenty 
preukazujúce splnenie podmienok technickej spôsobilosti. 
 
 
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY: 
Uchádzač predloží svoju ponuku na samostatnom liste a to vyplnením nasledovnej tabuľky: 
  

Názov zákazky 
Cena celkom  

bez DPH 
Cena celkom vrátane 

DPH 

„Špecializované služby návrhu komunikačno-
kolaboračnej architektúry“ 
 

  

 
Ceny v ponuke musia byť uvedené v mene euro zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH uchádzač vo svojej ponuke upozorní. 
 
 
FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 
Predmet zákazky sa bude financovať z projektu s názvom „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity 
v Žiline- II.fáza“, ITMS kód projektu: 313011D013, rozpočtová položka: 2.A.4.7.  

 
OZNAČENIE PONUKY:  
Obálku ponuky označte textom „PONUKA  - Špecializované služby návrhu komunikačno-kolaboračnej 
architektúry - Neotvárať“.  

 
PREDLOŽENIE PONUKY – LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK: 
Lehota na predloženie ponuky: 09.02.2018 do 12:00 hod.  
Ponuky doručené po uvedenej lehote nebudú akceptované. 
 
Miesto predloženia ponuky: 

- ponuka v listinnej forme na adresu:          Žilinská univerzita v Žiline 
 PhDr. Tatiana Kudelová 
 Univerzitný vedecký park 

 Univerzitná 8215/1 
Za doručenú je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie  
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- poštou, kuriérom, osobne alebo emailom na adresu: tatiana.kudelova@uniza.sk 
- ponuky zasielajte v slovenskom jazyku.  

 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. 
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a 
uchováva ich v zmysle aktuálne platného zákona o VO a vnútorných predpisov ŽU. Uchádzač musí strpieť 
výkon kontroly. 
 
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Celková cena predmetu zákazky v € vrátane DPH, vrátane všetkých vedľajších súvisiacich výdavkov 
s predmetom zákazky. 
 
 
SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ: 
Hodnotí sa celý predmet obstarávania – cena celkom. 
 
Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom a pri ostatných 
ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej (najnižšie poradové číslo) 
po najvyššiu (najvyššie poradové číslo). 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším poradovaným číslom 
1.  
 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK: 
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom 
bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela. 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Verejný obstarávateľ zašle objednávku uchádzačovi, ktorého ponuka bola úspešná. 
 

 
Dátum vyhotovenia: 31.01.2018  

 
Zákazku realizuje: 
PhDr. Tatiana Kudelová, tajomníčka UVP UNIZA 
 
 
Podpis  ....................................  
  



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“) 

 

uzatvorená medzi: 

 

Obchodné meno:  Žilinská univerzita v Žiline 

Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

Zastúpená:    Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 

IBAN:  

DIČ:     2020677824 

IČ DPH:    SK2020677824 

IČO:     00397563 

Telefón, fax: 

Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách ako verejná vysoká škola 

Kontaktná osoba, tel., mail:  

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

Zastúpený:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

IBAN:     

DIČ:     

IČ DPH:    

IČO:     

Telefón, mail:    

Právna forma:    

Kontaktná osoba, tel.,mail:  

     

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 



PREAMBULA 

 

Objednávateľ vyhlásil v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 

predpisov verejné obstarávanie na zákazku „Špecializované služby návrhu 

komunikačno-kolaboračnej architektúry“, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb 

podľa bližšej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.  

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk a výsledku verejného obstarávania sa 

úspešným uchádzačom stal Poskytovateľ.  

Poskytovateľ si je vedomý, že Služby Objednávateľ spolufinancuje z prostriedkov 

operačného programu Výskum a inovácie, názov projektu „Univerzitný vedecký park 

Žilinskej univerzity- II. fáza“, kód projektu ITMS: 313011D013. 

Na základe týchto skutočnosti zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy. 

 

1 PREDMET ZMLUVY 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne riadne, včas, v kvalite a 

rozsahu totožnom s predloženou ponukou, ktorá bola vyhodnotená ako víťazná 

v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania, na vlastné náklady a podľa 

ostatných podmienok uvedených v tejto zmluve nasledovné Služby:  

a) „Špecializované služby návrhu komunikačno-kolaboračnej architektúry“,  

ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 (ďalej ako „Služby“) 

1.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že si úplnosť a správnosť Prílohy č.1 tejto zmluvy overil, 

a že je schopný na ich základe Služby zabezpečiť, a to v dobe dohodnutej v tejto 

zmluve a za cenu uvedenú v článku 2 tejto zmluvy.   

1.3 Poskytovateľ a Odberateľ zhodne vyhlasujú, že Služby sú na základe špecifikácie 

podľa odseku 1.1. tohto článku dostatočne určito a zrozumiteľne vymedzené, 

najmä čo do umiestnenia, rozsahu, podoby a kvalitatívnych podmienok, ktoré je 

pri zabezpečení Služieb nevyhnutné dodržať.  

 

2 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1 Celková cena za riadne a včas zabezpečené Služby je výsledkom verejného 

obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je zmluvnými 

stranami dohodnutá vo výške ............... EUR bez DPH (slovom .............). 



Poskytovateľ bude k cene účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle aktuálne 

platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

2.2 V prípade omeškania Poskytovateľa so zabezpečením Služieb sa použijú 

ustanovenia článku 4 tejto zmluvy. 

2.3 Poskytovateľ prehlasuje, že cena uvedená v odseku 2.1 je úplnou cenou za 

zabezpečenie Služieb a nie je možné ju jednostranne zvýšiť. V cene za 

zabezpečenie Služieb podľa odseku 2.1 sú zahrnuté všetky náklady 

Poskytovateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti so zabezpečením služieb a plnením 

povinností uvedených v tejto zmluve, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami 

dohodnuté inak.  

2.4 Objednávateľ neposkytuje na zabezpečenie  Služieb zálohu.  

2.5 Poskytovateľovi vznikne nárok na cenu za služby po protokolárnom odovzdaní 

podkladov o poskytnutí Služieb Objednávateľovi podľa odseku 3.6.  

Poskytovateľ si uplatňuje nárok na zaplatenie ceny za služby faktúrou so 

splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľom, z dôvodu, že 

Objednávateľ cenu za Služby spolufinancuje z prostriedkov operačného 

programu Výskum a inovácie, názov projektu „Univerzitný vedecký park 

Žilinskej univerzity- II.fáza“, kód projektu ITMS: 313011D013. 

2.6 Faktúra doručená objednávateľovi bude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov: 

a)   obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH,  DRČ Poskytovateľa 

b) meno, sídlo, IČO, IČ DPH, DRČ Objednávateľa 

c) číslo zmluvy, ktoré jej pridelí Objednávateľ 

d) číslo faktúry 

e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 

f) dátum vyhotovenia faktúry 

g) deň splatnosti faktúry 

h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť 

v súlade s touto zmluvou) 

i) označenie poskytnutých služieb 

j) ITMS projektu 

k) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 

l) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského 

oprávnenia). 



2.7 Fakturácia sa bude vykonávať po odovzdaní príslušných dokumentov, ktoré budú 

odovzdané formou protokolárneho odovzdania podkladov o poskytnutí 

jednotlivých služieb podľa ods. 3.6. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve 

desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť 

a úplnosť údajov uvedených v ním vystavenej faktúre. 

2.8 Objednávateľ je povinný uhradiť sumu na základe vystavenej faktúry bankovým 

prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Úhradou  sumy 

na základe vystavenej faktúry podľa tejto Zmluvy sa rozumie deň, keď bola 

uhrádzaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa. 

2.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti podľa odseku 2.5 

vrátiť faktúru Poskytovateľovi, pokiaľ je táto faktúra v rozpore s touto Zmluvou 

alebo so zákonom, a to bez jej zaplatenia. Objednávateľovi tým prestáva plynúť 

pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť po doručení 

opravenej faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti. 

 

3 POSKYTNUTIE SLUŽIEB, PRÁVA A POVINNOSTI 

ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Služby až po doručení písomnej alebo 

emailovej výzvy Objednávateľa na zabezpečenie Služieb. Emailová výzva sa 

bude doručovať na adresu : ................................................ 

3.2 Zmluvné strany sú povinné si pri plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy 

poskytnúť navzájom potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií, 

podkladov a pod. 

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy poskytne s odbornou 

starostlivosťou. 

3.4 Poskytovateľ je pri vykonávaní predmetu zmluvy viazaný pokynmi 

Objednávateľa. Zástupcom Objednávateľa, ktorý je oprávnený vydávať 

technické a organizačné pokyny na účely plnenia tejto zmluvy je: ..................... 

alebo ním určený zástupca. Tento zástupca bude podľa potreby koordinovať 

poskytovanie Služieb po celú dobu plnenia predmetu zmluvy a za Objednávateľa 

potvrdí Poskytovateľovi rozsah a kvalitu poskytnutých Služieb, z ktorých 

jednoznačne vyplýva, že Služba bola dodaná riadne a včas.  

3.5 Objednávateľ je oprávnený vykonať priebežne kontrolu plnenia povinností riadne 

poskytnúť Služby, v prípade zistenia vád poskytovania Služieb môže 

Objednávateľ požadovať od Poskytovateľa, aby zistené nedostatky bezodkladne 

odstránil. 



3.6 Za protokolárne odovzdanie podkladov o poskytnutí Služieb sa považuje 

odovzdanie materiálov vyšpecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy 

Objednávateľovi po ich poskytnutí, spolu s potvrdením zodpovednej osoby podľa 

odseku 3.4 zmluvy. 

 

4 SANKCIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

4.1 V prípade, že Poskytovateľ nedodrží termíny plnenia, dohodnuté v bode 1.2 a 3.1. 

tejto zmluvy, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny bez 

DPH nesplneného rozsahu predmetu zmluvy podľa bodu 1.2., čl. 2 a prílohy č. 1 

zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá 

by Objednávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností Poskytovateľa. 

4.2 V prípade omeškania so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku jednej 

zmluvnej strany druhej zmluvnej strane je zmluvná strana v omeškaní povinná 

zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy. 

4.3 Uplatnením a/alebo zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty na základe tejto 

zmluvy sa nevylučuje ani neobmedzuje povinnosť zmluvných strán nahradiť 

druhej strane škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa 

uplatnená a/alebo zaplatená zmluvná pokuta viaže. To platí aj v prípade, že 

v dôsledku porušenia rovnakej povinnosti došlo k odstúpeniu od zmluvy. 

4.4 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť : 

- dohodou oboch zmluvných strán 

- odstúpením od zmluvy.  

4.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

4.6 Objednávateľ môže bezodkladne odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného  

porušenia zmluvných povinností, za ktoré sa v zmysle tejto zmluvy považujú 

najmä:   

- ak je podaný návrh na vyhlásenie konkurzu Poskytovateľa, ak je podaný návrh 

na povolenie reštrukturalizácie Poskytovateľa alebo ak Poskytovateľ vstúpi do 

likvidácie   

- ak sa dodatočne preukáže, že vyhlásenie Poskytovateľa podľa článku 1 ods. 1.3 

nebolo pravdivé, 



- v prípade nepodstatného porušenia zmluvných povinností, ak Poskytovateľ 

najneskôr do 7 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa toto 

nepodstatné porušenie zmluvných povinností neodstráni, 

- Objednávateľ môže od tejto zmluvy podľa svojej voľby odstúpiť aj čiastočne, 

a to v tej časti zabezpečovaných Služieb, ktorej sa dotýka  dôvod odstúpenia. 

5 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne meniť kontaktné osoby uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy, a to písomným spôsobom, formou listu adresovaného 

štatutárovi druhej zmluvnej strany. 

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú komunikovať pri plnení tejto zmluvy elektronickým 

spôsobom prostredníctvom e-mailových adries kontaktných osôb a osôb 

uvedených v záhlaví zmluvy. Pokiaľ táto zmluva alebo zákon vyžaduje pre určitý 

úkon písomnú formu, rozumie sa tým papierová podoba podpísaná oprávnenou 

osobou. 

5.3 Akékoľvek pohľadávky Objednávateľa voči Poskytovateľovi sú započítateľné 

oproti pohľadávkam Poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 

5.4 Pohľadávky alebo záväzky Poskytovateľa vyplývajúce z tohto zmluvného 

vzťahu alebo vzniknuté zo zákona a súvisiace s existenciou tohto zmluvného 

vzťahu nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že ustanovenia všetkých  zmlúv, ktoré má uzatvorené 

so svojimi subdodávateľmi na predmet tejto zmluvy budú v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy.  

5.6 Subdodávatelia Poskytovateľa nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu, 

neplynú im z neho žiadne práva a Poskytovateľ za ich záväzky voči 

Objednávateľovi v plnom rozsahu zodpovedá sám. 

5.7 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s touto zmluvou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv s ITMS kódom: 

313011D013 a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Výskumná agentúra, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním poverené osoby, 

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 

dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 



5.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade 

s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží 

Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy 

a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

5.9 V prípade, že v dôsledku vykonanej kontroly v súlade s ods. 5.7 a 5.8 tejto zmluvy 

u Poskytovateľa dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako 

neoprávnený výdavok (t.j. napr. výdavok nezodpovedajúci cenám bežným na 

trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku), je povinný tento výdavok ako aj 

všetky ostatné následky z toho plynúce znášať Poskytovateľ. 

 

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

6.2 Táto zmluva je účinná po splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré musia byť 

splnené a to:  

• deň po dni zverejnenia tejto zmluvy v profile Objednávateľa na internetovej 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie, 

• deň po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR.  

6.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu 

v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov. 

6.4 Táto zmluva je podpísaná v štyroch rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží 

jeden rovnopis a Objednávateľ tri rovnopisy. 

6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

a) Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

6.6 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými 

zmierovacími rokovaniami a dohodami štatutárnych zástupcov oboch zmluvných 

strán. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti 

s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov 

o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 

príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 



6.7 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou 

výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich.  Ich zmluvné 

prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.    

 

V Žiline, dňa ............................   V ......................, dňa ................... 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa: 

 

      __________________________   __________________________ 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

 
NÁVRH INTEGROVANEJ ARCHITEKTÚRY UVP:  

„Špecializované služby návrhu komunikačno-kolaboračnej architektúry“ 

Predmetom verejného obstarávania je služba zabezpečenia návrhu komunikačno-

kolaboračnej infraštruktúry Univerzitného vedeckého parku UNIZA pre potreby 

komunikácie zamestnancov v internom a externom prostredí na báze IP telefónie. 

Úlohou zhotoviteľa je zabezpečiť návrh architektúry, konzultačné služby pri návrhu 

a úprave existujúceho komunikačného a sieťové prostredia, implementáciu 

a dokumentáciu riešenia tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky: 

-          analýza stavu komunikačnej infraštruktúry vrátane širších vzťahov v rámci 

prostredia univerzitnej komunikačnej siete, 

-          definícia koncových zariadení vrátané komunikačných možností, požiadaviek 

na integráciu a obmedzení použitia, 

-          definícia spôsobu prístupu, skupín užívateľov a oprávnení v rámci pracovísk 

UVP UNIZA, 

-          návrh aplikácií s dôrazom na okamžitú možnosť komunikácie vrátane audia, 

prípadne videa alebo telefónie, 

-          návrh architektúry a dizajn komunikačnej siete vrátane prepojenia na 

univerzitnú komunikačnú sieť, 

-          integrácia pracovísk, laboratórií a vybratých prístrojov na báze IP komunikácie, 

-          konzultačné služby spojené s implementáciou riešenia v rámci UVP UNIZA 

a univerzitnej komunikačnej siete. 

Súčasťou výsledného riešenia je dokumentácia riešenia, prevádzkové manuály, 

manuály k jednotlivým prvkom komunikačnej architektúry a aplikáciám. 

 

 

 

 


