
Príloha 

Znenie záväzkov navrhovaných zo strany spoločnosti HP Inc Slovakia, s.r.o. 
vo veci správneho konania č. 0031/OZDPaVD/2019 
 

 
1. Spoločnosť HP Slovakia sa týmto zaväzuje, že pri posudzovaní a spracovávaní 

žiadostí HP Partnerov o Zľavy SBD pre konkrétnu Zákazku SBD v rámci Programu 
SBD zabezpečí, aby všetci HP Partneri, ktorí spĺňajú všetky podmienky Programu 
SBD, mali prístup ku Zľavám SBD podľa podmienok Programu SBD, a to za 
rovnakých podmienok. Osobitne, spoločnosť HP Slovakia zabezpečí, aby každý 
HP Partner, ktorý je ochotný uchádzať sa o konkrétnu Zákazku SBD, a ktorý 
požiadal spoločnosť HP Slovakia v súlade s podmienkami Programu SBD o 
ponuku na Zľavu SBD výlučne na účely predloženia vlastnej ponuky tohto HP 
Partnera v danej Zákazke SBD, dostane ponuku na Zľavu SBD pre túto konkrétnu 
Zákazku SBD na rovnakú výšku Zľavy SBD, ako iní HP Partneri uchádzajúci sa o 
danú konkrétnu Zákazku SBD a zaväzujúci sa k dodávke rovnakých objemov 
Spotrebného materiálu HP v danej konkrétnej Zákazke SBD. Tomu HP Partnerovi, 
ktorému je nakoniec daná Zákazka SBD pridelená a uzatvorí zmluvu so 
Zákazníkom pre túto konkrétnu Zákazku SBD, bude poskytnutá Zľava SBD na 
plnenie objednávok v rámci tejto konkrétnej Zákazky SBD podľa ponuky na Zľavu 
SBD, ktorá mu bola predložená v súlade s predchádzajúcou vetou. 

 
Poskytnutím záväzku spoločnosti HP Slovakia uvedeného v predchádzajúcom 
odseku vyššie nie je pritom dotknuté: 

 
a) právo spoločnosti HP Slovakia nezávisle posúdiť, či môže a či je ochotná 

ponúknuť akúkoľvek Zľavu SBD pre ktorúkoľvek Zákazku SBD. Spoločnosť 
HP Slovakia môže rozhodnúť, že žiadnemu HP Partnerovi nebude ponúknutá 
alebo poskytnutá akákoľvek Zľava SBD pre konkrétnu Zákazku SBD, alebo 
že Zľava SBD bude ponúknutá a poskytnutá pre konkrétnu Zákazku SBD na 
nižšej úrovni, ako sa zo strany HP Partnerov požaduje; avšak za 
predpokladu, že aj v tomto prípade bude Zľava SBD ponúknutá pre danú 
konkrétnu Zákazku SBD na rovnakej úrovni a za rovnakých podmienok 
všetkým HP Partnerom, ktorí spĺňajú požiadavky Programu SBD, zaväzujú 
sa dodať rovnaké množstvá tovaru v danej Zákazke SBD a pre tento účel 
požadujú SBD Zľavu pre túto konkrétnu Zákazku SBD v súlade s 
podmienkami Programu SBD, 

 
b) to, že účasť ktoréhokoľvek HP Partnera v Programe SBD a poskytnutie 

akejkoľvek Zľavy SBD HP Partnerovi v súlade s predchádzajúcimi odsekmi 
a podmienkami Programu SBD je podmienená tým, že HP Partner bude 
spĺňať všetky podmienky účasti na SBD Programe, bude akceptovať a 
priebežne plniť podmienky a povinnosti vyplývajúce z Programu SBD, 

 
c) to, že Zľava SBD poskytnutá na konkrétnu Zákazku SBD môže byť počas jej 

platnosti zrušená z dôvodu porušenia povinností a podmienok vyplývajúcich 
z Programu SBD. 
 



2. Spoločnosť HP Slovakia sa týmto zaväzuje, že ak Zákazník požaduje Certifikát 
zhody od potenciálneho záujemcu alebo uchádzača v ktorejkoľvek fáze Verejného 
obstarávania Spotrebného materiálu HP vyhláseného alebo zverejneného 
Zákazníkom v Slovenskej republike vo vzťahu k ponúkaným výrobkom 
Spotrebného materiálu HP, spoločnosť HP Slovakia na žiadosť tohto 
potenciálneho záujemcu alebo uchádzača, ktorá bude doručená HP Slovakia v 
dostatočnom časovom predstihu, takýto Certifikát zhody vystaví a sprístupní v 
takom primeranom čase od obdržania požiadavky, ktorý má umožniť, aby daný 
záujemca alebo uchádzač mohol splniť podmienky predmetného Verejného 
obstarávania. 

 
Súčasťou takéhoto Certifikátu zhody bude aj upozornenie, že spoločnosť HP 
Slovakia nepreberá záruku za to, že tovar, ktorý bol alebo bude Zákazníkovi 
skutočne dodaný, je originálny. Zároveň bude Certifikát zhody obsahovať 
informácie adresované koncovým zákazníkom o nástrojoch HP na kontrolu 
originality Spotrebného materiálu HP, ako napríklad informácie o hologramoch, 
QR kódoch, službách Kontroly dodávky u zákazníka HP a/alebo iných nástrojoch, 
spolu s výzvou, aby koncoví zákazníci tieto nástroje využili. 

 
3. Počas doby trvania platnosti záväzkov uvedených v bodoch 1. a 2. vyššie sa týmto 

spoločnosť HP Slovakia zaväzuje, že bude dvakrát ročne, a to do 15. mája (za 
obdobie do 30. apríla) a do 15. novembra (za obdobie do 31. októbra) predkladať 
Úradu správu o plnení týchto záväzkov vo forme vopred dohodnutej s Úradom. 

 
4. Záväzky uvedené v bodoch 1. až 3. vyššie budú platiť počas doby štyroch (4) rokov 

odo dňa, kedy rozhodnutie Úradu, ktorým Úrad tieto záväzky spoločnosti HP 
Slovakia uloží, nadobudne právoplatnosť. 

 
Definície 

 
Na účely záväzkov uvedených vyššie majú nasledovné pojmy s veľkým 
začiatočným písmenom tento význam: 
 
„HP Slovakia“ je HP Inc Slovakia, s. r. o. 
 
„Úrad“ je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania 
dominantného postavenia a vertikálnych dohôd. 
 
„Spotrebný materiál HP“ je originálny spotrebný materiál značky HP pre originálne 
tlačiarenské zariadenia značky HP, a to najmä originálne atramentové a tonerové 
kazety značky HP. 
 
„HP Partner“ je spoločnosť/podnikateľ s existujúcou Dohodou o partnerstve HP 
(HP Partner Agreement), ktorá(ý) nakupuje Spotrebný materiál HP od 
autorizovaných distribútorov Spotrebného materiálu HP na území EHP, 
Švajčiarska a Spojeného kráľovstva na účely ďalšieho predaja koncovým 
zákazníkom na území EHP, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. 
 
„Program SBD” je Program HP Supplies Big Deals, ktorého podmienky sú v 
súčasnosti upravené v samostatnom dodatku (Addendum) Dohody o partnerstve 



HP, v Operačnom manuáli SBD (HP Supplies Big Deals Operations Guide) a 
prípadne ďalších súvisiacich dokumentoch vydaných HP, alebo iný podobný 
program HP pre HP Partnerov, ktorý by v budúcnosti mohol nahradiť existujúci 
Program SBD, a ktorý bude mať podobný účel a predmet. Aby bol ktorýkoľvek HP 
Partner spôsobilý participovať na tomto programe, musí mať uzatvorenú platnú 
Dohodu o partnerstve HP vrátane jej príloh vyžadovaných v zmysle podmienok 
Programu SBD, spĺňať všetky požiadavky, predpoklady a podmienky účasti na 
SBD Programe, a zároveň akceptovať a priebežne plniť všetky ustanovenia a 
povinnosti vyplývajúce z Dohody o partnerstve HP, jej príloh a tiež z Programu 
SBD. 
 
„Zľava SBD“ znamená dodatočnú špeciálnu zľavu z cenníka katalógových cien HP 
produktov, ktorá je ponúknutá alebo poskytnutá na základe konkrétnej žiadosti HP 
Partnera/HP Partnerov pre konkrétne určeného Zákazníka a jeho konkrétnu 
Zákazku SBD v súlade s podmienkami Programu SBD. Úroveň/percentuálna 
výška Zľavy SBD sa môže líšiť pre každý konkrétny spotrebný materiál HP v rámci 
konkrétnej Zákazky SBD. Len HP Partneri, ktorí sú súčasťou Programu SBD, budú 
oprávnení žiadať o Zľavu SBD. 
 
„Zákazník“ je konkrétne určený koncový zákazník vo verejnom sektore v 
Slovenskej republike, ktorý predložil formálne požiadavku na nákup Spotrebného 
materiálu HP v rámci Verejného obstarávania v Slovenskej republike výlučne pre 
účely vlastného interného použitia/spotreby. 
 
„Zákazka SBD” je konkrétna zákazka na dodávku Spotrebného materiálu HP pre 
konkrétneho Zákazníka, ktorý túto zákazku obstaráva v rámci Verejného 
obstarávania v Slovenskej republike, pričom táto zákazka spĺňa podmienky pre 
podanie žiadosti o Zľavu SBD v rámci Programu SBD. 
 
„Certifikát zhody“ v súvislosti s akýmkoľvek produktom Spotrebného materiálu HP 
znamená certifikát, resp. vyhlásenie vydané spoločnosťou HP Slovakia na 
požiadanie, v ktorom sa vyhlasuje, že určitý typ produktu Spotrebného materiálu 
HP ponúkaného v rámci konkrétneho Verejného obstarávania v Slovenskej 
republike spĺňa kvalitatívne požiadavky stanovené v príslušných normách ISO, a 
to napr. ISO 19752/výťažnosť tonerovej kazety pre monochromatické tlačiarne, 
ISO 19798/výťažnosť tonerovej kazety pre farebné tlačiarne, ISO 24711/výťažnosť 
atramentovej kazety, ISO 11798/trvanlivosť tlače na papier – schopnosť 
archivácie, ako aj prípadné ďalšie normy ISO alebo iné kvalitatívne normy týkajúce 
sa napr. životného prostredia alebo spotreby energie v súvislosti s používaním a 
spotrebou Spotrebného materiálu HP. Certifikát zhody nebude poskytovať ani 
uvádzať žiadnu záruku pravosti/originality konkrétneho spotrebného materiálu, 
ktorý bol alebo bude dodaný Zákazníkovi v rámci plnenia zmluvy uzavretej na 
základe daného Verejného obstarávania. 
 
„Verejné obstarávanie“ znamená akýkoľvek postup verejného obstarávania 
realizovaného v Slovenskej republike podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 

 


