
PRÍLOHA 4  PREHĽAD LICENČNÝCH PROGRAMOV MICROSOFT 

 
 

Enterprise Agreement / Enterprise 
Agreement Subscription 

SelectPlus MPSA CSP 

Podmienky pre 
partnera 

Partnerstvo LSP pre program EA  Partnerstvo LSP pre program 
Select  

Partnerstvo LSP pre  program 
MSPA  

Partnerstvo MPN  

Výsledok zadávania 
čiastkovej výzvy 

Kúpna zmluva a objednávka/nepriamo 
vykonávacia prihláška 

Objednávka (prípadne kúpna 
zmluva) 

Objednávka (prípadne kúpna 
zmluva) 

Objednávka (prípadne kúpna 
zmluva) 

Popis zmluvnej 
dokumentácie  

 Rámcové dohody (nie sú predmetom 
verejného obstarávania): 

- Microsoft Business Agreement 
- Microsoft Enterprise Agreement 

 3-ročná realizačná zmluva 
s predajcom (výsledok verejného 
obstarávania) 

 Vykonávacia prihláška trojstranná 
(MS, predajca, verejný obstarávateľ) 
definujúca produktový rozsah, 
zapojenú organizáciu, štandardizáciu a 
pod. 

 Rámcová dohoda Select plus 
(nie je predmetom verejného 
obstarávania) 

 Objednávka so špecifikáciou 
typu, množstva produktov, 
času a ceny 

 

 Rámcová dohoda MPSA (nie 
je predmetom verejného 
obstarávania) 

 Objednávka so špecifikáciou 
typu, množstva produktov, 
času a ceny 

 

 Rámcová dohoda Microsoft 
Customer Agreement (nie je 
predmetom verejného 
obstarávania – nie je nutný 
podpis, ale sa akceptuje) 

 Objednávka s presne 
definovaným rámcom 
produktov, časom a cenami.   

 

Podmienky sú 
definované 

v Product Terms, v prihláške Enterprise 
a formulári na výber produktov. 
(možnosť špecifických podmienok) 

v Product Terms. v Product Terms. v Product Terms. 



Výhodnosť cien  Maximalizácia možných kombinácií 
produktov, platformových zliav a 
možných úspor (napr. prostredníctvom 
licenčných výnimiek). 

 Fixácia cien po dobu trvania EA (3 
roky). 

 Cenotvorba riadená trhom (partnerom) 
– referenčná ponuka predjednaná s 
vendorom.  

 Cenová úroveň government.  
 Nižšie zľavy ako v EA 
 Cenotvorba riadená trhom 

(partnerom).  
 

 Cenová úroveň government,  
 Nižšie zľavy ako v EA 
 Cenotvorba riadená trhom 

(partnerom) 

 Jednotný cenník s 
komerčným sektorom (nie 
GOV),  

 Cenotvorba riadená trhom 
(partnerom) 

Obmedzenia 
licenčného 
programu 

 Minimálny počet licencií: 250 
  V prípade Enterprise produktov je 

nutná štandardizácia na celú zapojenú 
organizáciu (neplatí pre online služby) 

 Trojročná viazanosť fixného rámca, 
dokupovanie podľa fix.cenníka. 

 V programe nie sú ponúkané 
online služby 

 Program nemá dostupné 
niektoré online služby a 
ostatné online služby sú 
maximálne na 12 mesiacov. 

 Partnerský program pre 
poskytovanie riešení 
partnera. 

 


