
Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

Softvér, server, Microsoft 365, licenciaKľúčové slová:

Nákup licencií platformy Microsoft 365 Business Standard a Microsoft Exchange Online KioskNázov:

Všeobecná špecifikácia predmetu:1.1

72513000-4 - Automatizácia kancelárskych prác; 72512000-7 - Správa dokumentov; 48920000-3 -
Softvérový balík na automatizáciu kancelárskych prác; 64216110-7 - Služby elektronickej výmeny
údajov; 72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi; 48310000-4 - Softvérový balík na vytváranie
dokumentov; 48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá; 48510000-6 -
Softvérový balík na komunikáciu; 48700000-5 - Obslužné programy softvérových balíkov; 48811000
-6 - Systémy elektronickej pošty; 72222300-0 - Služby informačných technológií; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

Funkčná a technická špecifikácia predmetu:1.2

Licencie platformy Microsoft  365 Business Standard a Microsoft Exchange Online KioskPoložka č.1:

Funkcia

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

62ksMicrosoft 365 Business Standard

1ksMicrosoft Exchange Online Kiosk

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:1.3

Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) požaduje nový, doposiaľ nepoužitý licenčný softvér.

Ponuka musí zohľadňovať všetky náklady na aktualizáciu licencií užívateľského prostredia pre užívateľov služieb a
administrátorského prostredia na správu služieb. Verejný obstarávateľ požaduje aktualizáciu licencií bez negatívneho dopadu na
plynulosť funkčnej služby.

Dodávateľ (Úspešný uchádzač) je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu vrátane skutočnej škody, ušlého zisku a iných
priamo alebo nepriamo súvisiacich škôd, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych
predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné.

Dodávateľ spracuje kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kalkulácia bude
vyjadrená v eurách a predloží ju verejnému obstarávateľovi do 2 pracovných dní od informácie o uzavretí zmluvného vzťahu, bez
výzvy na kontaktnú adresu.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov od 1.2.2022. Počet jednotlivých licencií uvedený v technickej špecifikácii je
maximálny a skutočne odobraté počty budú závisieť od potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nie je povinný vyčerpať
celkový zazmluvnený počet licencií.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prostredníctvom e-mailu aktivovať aj deaktivovať licencie. Z tohto dôvodu je dodávateľ
povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy oznámiť e-mailovú adresu k zasielaniu požiadaviek verejnému obstarávateľovi na aktiváciu
a deaktiváciu jednotlivých licencií.

Verejný obstarávateľ požaduje fakturovať licencie na mesačnom základe podľa skutočne aktivovaných licencií a zmluvných
jednotkových cien licencií. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude verejný obstarávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi
od zmluvy.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje dodanie plnenia s vadami, omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia a
nedodržanie osobitných požiadaviek na plnenie.

UpresnenieNázov
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Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára:1.4
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