
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SERVISNEJ PODPORY TECHNOLÓGIÍ CI SCO 

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

objednávateľ: 

sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

ďalej len "objednávate)"' 

dodávateľ: 

sídlo: 
v zastúpení: 

1 

IČO: 
DIČ : 
bankové spojenie: 
IBAN: 
registrácia: 

ďalej len ''dodávateľ" 

ZMLUVNÉ STRANY 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 9 11 O l Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 15 1, 821 08 Bratislava 
Ing. Peter Máčaj , predseda predstavenstva 
Ing. Peter Tomášek, člen predstavnestva 
35954612 
2020361717 
VÚB, 1560974158/0200 
SK72 0200 0000 00 15 6097 4158 
OR SR Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, Vložka číslo 3692/B 

PREAMBULA 

Podkladom na uzavtetie tejto Zmluvy je úspešná ponuka dodávateľa predložená dňa 2. 8. 2016 v súla
de s postupom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení ni~ktorých zákonov. 

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť poskytovanie servisných služieb pre sieťové komponenty vrátane 
zabezpečertia podpÓry Cisco SMARTnet alebo jej ekvivalent na obdobie jedného roka a to v súlade s 
platnou legislatívou, s cieľom zabezpečiť prevádzku bez závad a trvalú funkčnosť informačných 
systémov Objednávateľa. 

1. PREDMET ZMLUVY 

1. Pred111etom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov zmluvných strán súvisiaca so záväzkom do
dávatrľa riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito a hospodárne poskyt
núť i ýkon (plnenie) v nasledovnom rozsahu: 

1.1 detekcia zdvady, odstránenie závady výmenným spôsobom, inštalácia a spustenie pôvodnej 
konfigurácif, vrátenie závadného dielu výrobcovi 



l .2 pozáručná servisná podpora Cisco zariadení - Cisco SMARTnet alebo jej ekvivalent: 
CON-SNT-WS-C6509 8x5xNBD Service, Catalyst 6509 lks 
CON-SNT-WS-FWMlK9 8x5xNBD Svc, Firewall blade for Catalyst 6500 1 lks 
CON-SNT-WLC2006 SMARTNET 8X5XNBD 2K SeriesWLAN Controller lks 
CON-SNT-LAP 113 1 E SMARTNET 8X5XNBD 802. l lag LW APP AP Intgd Ant 3ks 
CON-SNT-375048PS SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750 48 SFP Stdrd 8ks 
CON-SNT-375048TS SMARTNET 8X5XNBD Cat 3750 48 SFP Stdrd lks 
CON-SNT-375024PS SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750 24 SFP Stdrd lks 

(ďalej „servisná činnost'") 
Počet a t y p zariadení, na ktorých bude vykonávaná servisná činnosť, je uvedený v Prílohe č. l -
Zoznam zariadení Cisco 

II. MIESTO PLNENIA 

Miestom vykonávania servisných činností, je s ídlo úradu Trenčianskeho samospráv9eho kraja, K dolnej 
stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

III. LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA SERVISNÝCH ČINNOSTÍ 
1 

Pre zabezpečenie trvalej funkčnosti zariadení Cisco sa dodá v a te ľ zaväzuje vykonávať v objektoch 
podľa čl. II. servisné činnosti. 

Dodávateľ zabezpečí servisnú podporu Cisco SMARTnet alebo jej ekvivalent podľa zoznamu kom
ponentov uvedených v Prílohe č. 1 - Zoznam zariadení Cisco 

Obj ednávateľ bude požiadavky na predmet plnenia u Dodávateľa uplatňovať i pracovných dňoch 
od 8:00 do 16:00 hod. 

Dodávateľ zabezpeč í detekciu problému u zákazníka do 4h od nahlásenia prob)ému v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

1 
Dodávateľ zabezpeč í výmenu závadného zariadenia a nahratie pôvodnej konfigurácie do 24 h od 
nahlásenia problému - výmena zariadenia na mieste plnenia. Nahratie pôvodnej konfigurácie bude 
prebiehať v spolupráci so správcom siete Objednávateľa. 

Dodávateľ zabezpečí odoslanie závadného zariadenia výrobcovi . 

1 

Dodávateľ služby môže v prípade nemožnosti náhrady závadného zariadenia rovnakým modelom 
použiť iný, výkonovo a funkčne porovnateľný model toho istého výrobcu. 

V oznámení o nahlásení poruchy musí objednávateľ uviesť najmä názov objelldnávaterÁ, názov a 
adresu objektu, v ktorom sa C isco zariadenie nachádza, meno a priezvisko oznamovateľa, dá
tum a hodinu oznámenia, čas vzniku závady a stručný popis prejavov závady. 

1 

Objednávateľ oznámi poruchu dodávateľovi telefonicky na tel. čís lo: 02 / 20~ 28 120 a zároveň 
zašle písomnú požiadavku prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu: 
operator@slovanet.net 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie závady tak, aby bola závada čo najskôr odstránená. 
Ak sa poskytuj e nová súčasť za závadnú súčasť, je objednávateľ povinn;ý závadnú súčasť 
vrátiť Dodávateľovi . 



10. O vykonaní servisného úkonu vydá dodávateľ obj ednávateľovi protokol o vykonaní servisu, ktorý 
objednávateľ potvrdí svojím podpisom, čím sa servis považuje za ukončený. Protokol o vyko
naní činnosti musí obsahovať aj druh a počet náhradných dielov dodaných pri oprave. 

l. 

2. 
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IV. ZMLUVNÉ POKUTY 

Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi v prípade, ak nie je servisná činnosť, ktorá j e 
predmetom tejto zmluvy, riadne a včas vykonaná, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
predmbtnej servisnej činnosti za každý, aj začatý deň omeškania. 

Podľa § 369 a) zákona č 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, objednávateľ, ktorý je v omeškaní so 
splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z 
omeškiania v sadzbe podľa § 369 ods. 2. V súlade s ustanovením § 369b zákona č . 513/ 199 l Zb. 
Obchodného zá'.konníka, má dodávateľ nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním so spl
nením peňažného záväzku objednávateľa, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania 
a lebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom . 

Úhradou zmluL ých pokút nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v 
dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou. 

V. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

l . Objednávate!' je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie služby. 
Za tým účelom je objednávate!' povinný v čase určenom podľa tejto zmluvy na poskytnutie služby 
najmä : 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

unržniť vykonanie služby, 
um;ožniť bezpečný a voľný prístup res p . umožniť prístup v sprievode zodpoved
ného zamestnanca objednávateľa k zariadeniam Cisco, sprístupnením všetkých 
priestorov, v ktorých sú umiestnené zariadenia Cisco, 
vytvoriť dodávateľovi pracovné podmienky vhodné pre poskytnutie služby, 
zabezpečiť účasť svojho povereného zástupcu a lebo zaškolenej osoby pri poskytova
ni klužby, ktorá bude zároveň poznať prevádzkové podmienky objektu, 
zabezpečiť bezplatne parkovacie miesto vo dvore objednávateľa pre servisný automo
bil v čase výkonu služby. 

2. Ak objednávateľ v rozpore s ods. l písm. b) tohto článku neumožní dodávateľovi prístup k 
súčastiam systému, dodávateľ vykoná službu v rozsahu, v akom je to možné. Ak z tohto dô
vodu nie je možné službu vykonať vôbec, má sa za to, že objednávateľ neumožnil vykonanie 
služby. Dodávateľ nezodpovedá za závady alebo za škody, ktoré v dôsledku toho vzniknú. 

3. Objednávate!' je povinný výsledok riadne vykonanej služby prevziať a potvrdiť vykonanie služby 
zo strany dodá.vateľa na osobitnom tlačive, spôsobom podľa tejto zmluvy - čl. III. ods . 1 O vyššie. 

4. Objednávateľ je povinný v záujme predÍženia životnosti zariadení Cisco a za účelom predchádzania 
vzniku škodám na zdraví a na majetku : 

a) prevádzkovať systém spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, 
b) prbvádzkovať systém v súlade s príslušnými technickými predpismi a technickými 

normami, o ktorých bola zaškolená osoba poučená, 

c) zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní systému boli dodržané nevyhnutné podmienky 
prevádzkovania, 

d) bef zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi závadu systému a v rámci svoj ich 
možností, zabezpečiť náhradné opatrenia z hľadiska bezpečnosti objektu, ak systém 
nie je prevádzkyschopný, až do odstránenia závady 



Vl. POVINNOSTI DODÁ V A TEĽA 

1. Dodávateľ je povinný poskytnúť vykonávanie servisných činností zariadení Cisco s vynaložením 
odbornej starostlivosti s prihliadnutím na druh, čas, miesto a rozsah servisných činností, ako 
aj stav v akom sa zariadenia Cisco nachádzajú v čase ich vykonávania. 

2. Po vykonaní servisných činností a po odstránení poruchy je dodávateľ povinbý obratom indivi
duálne predviesť zamestnancovi, ktorého určí objednávateľ prevádzkyschopnosť kontrolovaného, 
resp. opravovaného zariadenia Cisco. 

3. Ak zo servisných zistení vyplynie potreba poskytnúť aj iný druh služby, je dodávateľ povinný túto 
skutočnosť oznámiť obj ednávateľovi . 

4. Dodávateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaného zariadení Cisco uviesť písomne na oso
bitnom tlačive, ktoré slúži ako doklad o vykonaní zásahu. 

5. Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje a zaväzuje sa počas doby trvania tej to Zmlu
vy a/alebo záväzkov z nej vyplývajúcich mať odborné, personálne a materiálne predpoklady na 
výkon servisnej činnosti (servis a údržba) zariadení Cisco podľa predmetu tejto Zmluvy a za
väzuje sa ho riadne vykonávať a že je zmluvným partnerom Cisco. Súčasne vyhlasuje a zaväzuj e 
sa, že predmet Zmluvy vykoná podľa požiadaviek objednávateľa prostredníc~vom expertov, kto
rí spÍňajú požiadavky stanovené objednávateľom v rámci dokumentácie z verejného obstaráva
nia a v rámci podmienok účasti na verejnom obstarávaní k predmetu Zmluvy. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje pri podpise Zmluvy predložiť Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy za 
škodu spôsobenú pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 
200 000,00 EUR (slovom dvestotisíc eur) - dodávateľ predloží kópiu zmluvy o poistení zod
povednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom servisných činností a 
zaväzuje sa ju mať v platnosti počas celého trvania platnosti Zmluvy a/alebo záväzkov z nej 
vyplývajúcich. Ak doklad o uzatvorení a trvaní poistenia podľa predchádzajúpej vety dodávateľ 
nepredloží, objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s ním Zmluvu na! predmet zákazky, 
resp. ak tak neurobí v priebehu trvania Zmluvy, odstúpiť od Zmluvy. 

7. Pokiaľ dodávateľ použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy ďalších dodávateľov (ďalej 

len „subdodávatelia' ·), zodpovedá ako keby plnil sám a je povinný odovzdať službu sám, na 
svoju zodpovednosť v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Zoznam sdbdodávateľov tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania 
zmluvy. Dodávateľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu , v kto
rom subdodávateľ začne plniť predmet zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodá
vateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa. Dodávateľ zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom jedentisíc eur, ak porušil alebo riadne a úplne nevykonal 
povinnosť predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa. 

VII. CENA 

1. Cena za vykonávanie servisnej činnosti je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/ 1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Cena za vykonávanie servisnej činnosti je uvedená v Prílo
he č. 2 - Oceňovacia tabuľka tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčafťou . V týchto ce
nách sú zahrnuté všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri výkone čin
nosti dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Cenu za predmet Zmluvy je stanovená vrátane všetkých 
nákladov spojených s dodaním predmetu Zmluvy, vrátane všetkých skúšok a kontrol potreb
ných pre udržiavanie systémov v prevádzke a vrátane dopravy. 



2. Do ceny predmetu Zmluvy počas jej platnosti bude prípustné premietnuť len zmeny právnych 
predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky), ktoré môžu cenu ovplyvniť. Každá 
zmena dohodnutej ceny je možná len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného 
dodatkitl k tejto zmluve. 

l. 

2. 
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VII 1. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom podpísania zmluvy poverenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

Dohodnutú cenu za riadne poskytnuté služby podľa čl. I. tejto zmluvy objednávateľ uhradí dodá
vateľovi na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného poskytovateľom na začiatku účin
nosti tejto zmluvy. 30- d1'í.ová lehota splatnosti plynie odo dňa doručenia faktúry objednávate
ľovi . 

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa ods. 3 tohto člán
ku, objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie, resp. prepracovanie dodávateľovi . Dodávateľ 

túto faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto op
ravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí objednávateľovi. Nová 30 
dňová! lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej, resp. opravenej faktúry ob
jedná ateľovi. 

1 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA ZÁVADY 

Dodávateľ zod~ovedá za všetku škodu, ktorá vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo neodborného 
prístupu pri servisnej činnosti . 

Dodávateľ zodpovedá za závady, ktoré majú zariadenia Cisco po vykonaní servisnej činnosti pri 
jeho prevzatí objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený zrejmé závady vytknúť pri preberaní vý
sledku servisu ~lebo výsledok servisu z dôvodu závad neprevziať až do doby ich odstránenia, pri
čom výber z ut edených možností je na objednávateľovi . Dodávateľ je povinný pristúpiť k ich od
stráneniu obratom. 

X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia 
druhej strane škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne, pričom zodpovednosť dodávateľa sa riadi usta
noveniami §§ 598 a 599 nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Dodávateľ zodpovedá za 
škody vzniknuté porušením povinností z tejto Zmluvy. Zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že 
škodu nezavinil, alebo, že škody vznikla v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

XI. O CHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných infonnáciách získaných pri plnení 
záväzkov z tejto Zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 
zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej stra
ny, a informáJ ie, ktoré je obj ednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 

2 1112000 Z . z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zn~ní nesko~ších predpisov (zákon o slobode infonnácii) . 



2. Dodávateľ sa zaväzuje utajovať údaje a informácie : 
a) o technickom riešení systému, 
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa, 
c) o osobných údajoch t)·zických osôb sprístupnených na základe plnenia záväzkov z tejto zmlu

vy, 
d) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislostí s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy dozvie. 

3. Dodávateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č . 122/201 3 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZoOU"), zabezpečí poučenie zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci ploenia tejto 
zmluvy majú prístup na pracovisko objednávateľa, resp. by sa mohli v rámci plnenia predmetu 
tejto zmluvy dostať do kontaktu s osobnými údajmi obj ednávateľa, a to najmä s dôrazom na po
vinnosť mlčanlivosti (§22) a sankciami za porušenie tej to mlčanlivosti (§ 68 ods. 7 písm. e) Zo
OU. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú. že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčan
livosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli . 

5 . Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v 
rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

6. Povinnosť zachovať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona 
alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejn iť dôvernú informá
ciu druhej zmluvnej strany alebo jej časti, o vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany 
vzájomné informovať bez zbytočného odkladu. 

7 . Povinnosti vyplývajúce z ods. 1. až 6. tohto č lánku sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať bez 
časového obmedzenia, t.j . aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a to až do doby , kedy sa stanú 
verejne známymi . 

XII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zmluva 
môže zaniknúť písonmou dohodou. výpoveďou a lebo odstúpením od Zmluvy z dôvodov v nej 
uvedených. 

2. Objednávateľ môže túto zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu, s v)-povednou dobou 
jeden ( 1) mesiac, ktorá začína plynúť prvým difom mesiaca nasledujúceho po doničení písomnej 
výpovede dodávateľov i . 

3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy písomne odstúpil': 
a) ak dodávateľ v termíne určenom na základe tejto Zmluvy nevykoná servisnú činnosť v 

náhradnom termíne určenom dodávateľom alebo, 
b) ak bol dodávateľ opakovane v omeškaní s dodaním servisnej činnosti alebo 
c) ak dodávateľ poruší zmluvu iným závažným spôsobom. 

Účinnosť odstúpenia nastáva jeho doručením dodávateľov i . 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobúda p latnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmlu v
ných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 zákona č . 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorš ích zmien a doplnkov, dňom nasledujúcim po dni jej zverej nenia na web stránke 
obj ednávateľa. Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy dáva výslovný súhlas so zverejnenim celé-



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ho znenia tejto Zmluvy jej všetkých príloh a prípadných dodatkov na webovom sídle objed-
1 

návatefa. 

Táto Zmluva sa môže meniť alebo doplniť len písomnými, číslovanými dodatkami, podpísanými 
oprávrlenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Dodávlteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa 

Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Zmlui é stranr sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov budú o 
tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany nesplnia svoju 
ozna lovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné údaje. 

V príP,ade, ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude pred
nostnel riešiť ~okovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá 
strana má právo vec riešiť súdnou cestou. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s 
touto .Zmluvou )súvisiace, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred 
s~ove1kými všr becnými súdmi. 

Učastníci zmluťy vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

ZmluJa je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

XIV. PRÍLOHY 

Neoddeliteľrou súčasťou tejto Zmluvy o poskytnutí servisnej podpory technológií Cisco je jej príloha 
č. l - Zoznam zariadení Cisco, príloha č. 2 - Oceňovacia tabuľka a príloha č. 3 - Zoznam subdodávate
ľov. 

Za objeqnávateľa: j 

· ········ · {/ · · ·· · · ··· ··· · ·-·· · · · · ~ · ··· · · 
Ing. Jarosla~ Baška, 

predseda 

2 8 SEP. 2016 
v Trenčíne, dňa 1 . .... . .... .... . ....... . ................ 

/ 
Ing .. Peter Máčaj, 

predseda pred~v~va 

..... . 1~v .p~~~~ . T~g~~J;,~~u,4,.1w1,, ~"~"'·""v ,,„J4 

člen predstavenstva 

v Bratislave, dňa 



Product Name SeriaJ Number 

WS-C6509-E SMC1238002C 

WS-C6509-E-F AN DCH1 2343261 
WS-CAC-4000W-INT= SNI1237BMOR 
WS-CAC-4000W-INT= SN11238BM3U 

WS-SUP720-3B= SAL124378G8 

WS-SUP720-3B= SAL 124482DH 
WS-SVC-FWM-l-K9= SAD123602K.K 
WS-X6 724-SFP= SAL12448TXS 

WS-F6700-DFC3B SAL 12458VR8 
GLC-SX-MM 

WS-X6748-GE-TX SAL12448BB4 
WS-F6 700-DFC3B SAL124592LA 

AJR-WLC2106-K9 JMX l244KOCC 

FCZ1245Q37E 
AIR-LAP l l31AG-E-K9 FCZ 1245Q37K 

FCZ1245Q383 
AIR-PWRINJ3 

FD01242Y4ND 

FD01 243YATQ 

FDO 1244 Y021 

WS-C3750-48PS-S 
FD01244Y022 
FD0 1244Y02S 
FD01244Y02Y 

FD01244Y02Z 
·--· -

FD01244YUI 

WS-C3750-48TS-S FD01242YOOU 

WS-C3750-24PS-S FD01243Y40S 

Príloha č. l - Zoznam zariadení Cisco 
k Zmluve o poskytnutí servisnej podpory technológií Cisco 

Popis Množstvo 

CataJyst 6500 Enhanced 9-sJot chassis, l 5RU,no PS,no Fan Tray 1 
Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray l 
4000W AC PowerSupply, Intemational (cable included) 1 
4000W AC PowerSupply, Intemational (cable included) 1 
Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B l 

Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B l 

Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate l 
Catalyst 6500 2-l-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 1 
Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules l 

GE SFP, LC co1mector SX transceiver 34 

Cat6500 48-port 10/ 100/ 1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 1 
Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules l 
2 100 Series WLAN Controller for up to 6 Lightweight APs l 

802. l lag L W APP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg 3 

Power Injector for 1100, 1300AG, 1200, l230AG, 1240AG Series 3 

Catalyst 3750 48 10/100 PoE + 4 SFP + IPB Image 8 

- -- - -· -

Catalyst 3750 48 10/ 100 + 4 SFP Standard Multilayer Image l 

Catalyst 3750 24 10/ 100 PoE + 2 SFP Standard Image 1 



Príloha č . 2 - Oceňovacia 
k Zmluve o poskytnuti servisnej podpory technológií Cisco 

leisco SMARTnet obsahuje nasledujúce položky: 

1- • CON"5NI-W&C6.5119__ 
• CON-SNT-WS-FWMIK9 
• CON-SNT-WLC2006 
• CON-SNT-LAP1131E 
• CON-SNT-375048PS 
• CON-SNT-375048TS 
• CON-SNT-375024PS 

8x5xNBD Seivice, Catalyst 6509 lks 
8x5xNBD Svc, Firewall hlade for Catalyst 6500- - ·--rrs -1-

SMARTNET 8X5XNBD 2K SeriesWLAN Controller lks 
SMARTNET 8X5XNBD 802.1 lag L W APP AP Intgd Ant 3ks 
SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750 48 SFP Stdrd 8ks 
SMARTNET 8X5XNBD Cat 3750 48 SFP Stdrd lks 

Cena spolu v EUR bez DPH 
Servisnej podpory Cisco SMARTnet 

-----a servisných prac vratane Všetkycn 
vedľajších nákladov v EUR 

14.791,67 

SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750 24 SFP Stdrd lks ~------
tuPH 20% v EUR 

2.960,-

!Cena spolu v EUR s DPH 
17.750,-



, " 3 - zoznaJ subdodávateľov 
Pnloha c. l ' " Cisco 

k Zmluve o poskytnuti servisnej podpory techno ogH 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 
Meno a priezvisko dodávateľa: 

Obchodné meno alebo názov dodávateľa : 

Adresa sídla alebo miesta podnikania: 
Identifikačné číslo subdodávateľa: 

Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava 
359546 12 

Zákazka „Servisná podpora technológií Cisco" , vyhlásená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneli neskorších predpisov. 

1. * Predmet zmluVJ' budem(e) plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov 
Meno a priezvisko subdodávateľa : 

Obchodné meno alebo názov: 
Adresa sídla alebo miesta podnikania: 
Identifikačné číslo subdodávateľa : 

SOITRON, s.r.o. 
Plynárenská 5, 829 75 Bratislava 
35955678 

Podiel subdodávky v% a stručný opis predmetu zmluvy, ktorá bude predmetom subdotlávky: 

(doplniť podľa potreby) 

II . * Predmet zmluvy nebudem(e) plniť prostredníctvom subdodávateľov. J 
V Bratislave dňa/1 ); .·1 2016 

' ·· · ·· · · ···· · · ·· ·· · ·· · ··· · ·· · ·· ··· · · ···· · · ···~ 

Ing .. Peter Máčaj, 

predseda n=~ft~Lenstva J\ _:::::..--~~vuíl 




