
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202211841_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zálesie
Sídlo: Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie, Slovenská republika
IČO: 00682110
DIČ: 2020687207
IČ DPH:
Telefón: 0911445572

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: iServices s. r. o.
Sídlo: Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43872930
DIČ: 2022500524
IČ DPH: SK2022500524
Bankové spojenie: IBAN: SK4411000000002622819087, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421262244226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výzva na predloženie cenovej ponuky na IT služby a správu HW /SW.“ 
Kľúčové slová: IT služby a správa HW /SW.“
CPV: 72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a 

podpora
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: IT služby a správa HW /SW.“

Funkcia

IT služby a správa HW /SW.“

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

a) Uchádzač predloží cenovú ponuku na IT služby a 
správu HW/ SW pre obec, obecný úrad a Materskú školu
Zálesie. Presný rozpis HW a SW je uvedený v prílohe 
č.1 tejto výzvy.

paušál 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Požiadavky na správu: .

. - Správa počítačov, servera, sietí, a periférne zariadení, softvéru / 
počet HW a SW je uvedený v samostatnej prílohe výzvy.

. - Monitoring zariadení a systémov

. - Manažment zálohovacieho systému

. - Reakčný čas pri poruche 24h

. - Skúsenosť so zabezpečenou sieťou Finet 4, RISSAM, Regob, 
Cisma, eGovernment .......
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. - Skúsenosť a školenia v kybernetickej bezpečnosti v štátnej 
správe a sledovanie všetkých legislatívnych zmien

. - Skúsenosti s možnými hrozbami a útokmi v danom sektore

. - Skúsenosť s GDPR v IT segmente štátnej správy

. - Správa kamerového systému obce

. - správa Wifi4EU

. - správa obecnej siete

Zoznam spravovaných zariadení Obecný úrad Užívatelské stanice počet  7 ks

. Server Microsoft počet 1 ks

. Virtual server DC,SQL 1ks

. Backup server vo forme prenájmu 1ks

. Wifi 2

. Router - firewall 1ks

. Govnet Finet 4 siet + router +pc 1ks

. tlačiareň - malé tlačiarne typu HP a brother 4 ks

. Elektronické zabezpečovacie zariadenie 1ks

. Domáci vrátnik s pristupovým systémom 1ks

. Telefóny GSM 1ks

. O365 správa a managment 1ks

. Obecné zastupiteľstvo - stream a videozaznam s archiváciou 
vlastným HW

Zoznam spravovaných zariadení Materská škola PC 7 ks

. wifi 3ks

. Router 1ks

. Tlačareň 3ks

Obecný kamerový systém IP KAMERA 15ks

. NVR 1ks

. Aktívne prvky Cisco 2ks

. Aktívne prvky Microtik 10ks

. Anténa Wifi 10ks

. Poe Switch 2ks

Wifi 4U AP 18ks

Počet outlook 365 konto 10 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Osobité požiadavky pre uchádzača

Názov Upresnenie

Podmienky pre uchádzača Referencie v štátnej a verejnej správe s podmienkou najmenej 5 rokov

. minimálny počet spolupracujúcich odborných pracovníkov : 2

. Skúsenosť najmenej 2 odborných pracovníkov 5 rokov v praxe v štátnej a verejnej 
správe a ich referencie

Záručné podmienky V zmysle obchodného zákonníka

Odborná spôsobilosť na vykonanie 
prác výpis s obchodného registra, resp. živnostenského listu

Lehota predkladania ponúk: Do 27. 10. 2022

Tvar ponuky a) Ponuka bude predložená v členení ceny podľa tabuľky číslo 1. – Fakturácia ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
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. b) Cena za paušálne služby bude uvedená za jednotlivé položky a cena celkom za 
jeden mesiac. Vyhodnocuje sa cena celkom s DPH.

Platnosť cenovej ponuky: minimálne 60 dní od jej predloženia

Jazyk ponuky: slovenský jazyk

Forma predloženia ponuky 1. Na platforme EKS, kde je zákazka vyhlásená

. 2. Ponuka musí byť uvedená v členení bez DPH a cena s DPH.V prípade, že uchádzač 
nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť jasne a zrozumiteľne v ponuke.

Spôsob záväzku: Zmluva na 1 rok s možnosťou predĺženia.

Podmienky financovania predmetu 
zákazky Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Zálesie.

Kritérium vyhodnotenia cenových 
ponúk najnižšia cenová ponuka

Podmienky zrušenia verejného 
obstarávania

1. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na 
základe návrhu plnenia kritéria.

. 2. Ani jeden z uchádzačov nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa.

. 3. Nebola predložená žiadna ponuka

. 4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná.

Fakturácia v členení Mesačný 
paušál / uviesť cenu za každú 
položku/ vyhodnocuje sa cena 
celkom s DPH.

Správa serverov a počítačovej siete /

. Microsoft 365 Business Basic / ks

. Backup server prenájom – 4TB

. TeamViewer Business License / ks

. Správa kamerového systému

. Správa wifi4you

. Správe obecnej siete

. Vzdialená správa PC

Celková mesačná fakturácia/ 
vyhodnocuje sa cena celkom s DPH

.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Výzva na predloženie cenovej ponuky_  IT služby a správa 
HWSW _7.10. 2022doc_final.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky_  IT služby a správa 
HWSW _7.10. 2022doc_final.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Obec: Zálesie
Ulica: Trojičné nám.1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2022 00:00:00 - 30.11.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: služba
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.10.2022 15:38:01

Objednávateľ:
Obec Zálesie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
iServices s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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