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podľa ust. § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 

uzatvorená medzi 
 

 
BIZ1 s.r.o. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Sídlo: Diamantová 11                  Sídlo: Palárikova 2311 
          040 11 Košice      022 16 Čadca 
IČO:  50963384 IČO: 17 335 469 
DIČ:  2120539366 DIČ: 2020552083 
IČ DPH: SK2120539366 IČ DPH: SK2020552083 
Číslo účtu: Číslo účtu:  
IBAN: IBAN:  
Menom ktorého koná: Ing. Richard Štoffan, konateľ Menom ktorého koná: Ing. Martin Šenfeld, MBA - riaditeľ 
     
(ďalej len „predávajúci“)  (ďalej len „kupujúci“) 
 

 
 
1. Predávajúci vyhlasuje, že je predajcom informačno-komunikačných technológií v Slovenskej republike. 

 
2. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený túto zmluvu na predmetnú vec kúpy uzavrieť a riadne plniť záväzky 
v nej obsiahnuté. 
 
3. Kupujúci vyhlasuje, že je podľa príslušných právnych predpisov, alebo iných predpisov oprávnený uzavrieť 
túto zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať dojednaný tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo                        
k tovaru a kupujúci sa zaväzuje dojednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa tejto zmluvy;                  
kupujúci touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených kupuje od predávajúceho do svojho vlastníctva tovar: 2x 
Dell PowerEdge R250, 3x Fortron UPS Champ, 1x QNAP TS-435XeU s 2x 250GB SSD a 2x 4TB HDD, 2x Windows 
Server 2022 Standard 16 core, 80x User CAL RDS, 320x Device CAL RDS a súvisiace služby na základe EPT s e-
aukciou č. 450115 zo dňa 13.10.2022 (ďalej aj ako „predmet kúpy“).  

1. Kúpna cena predmetu kúpy bola určená na základe dohody zúčastnených strán nasledovne: 
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Celková cena bez DPH:     €         29.510,00 
DPH vo výške 20 %:     €              5.902,00 
Celková cena s DPH:     €   35.412,00 
 
2. Dohodnutá kúpna cena sa rozumie CIP kupujúceho a je cenou maximálnou, najvyššie prípustnou. 
 
3. V kúpnej cene uvedenej v odseku 1 tohto článku je zahrnutá doprava, poistné, balné, clo a DPH, inštalácia, 
konfigurácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a všetky ďalšie služby a požiadavky v zmysle technickej 
špecifikácie, ktorá uvedená v súťažných podmienkach, ktoré sa kupujúci zaväzuje vykonať a splniť, a všetky ďalšie 
náklady súvisiace s plnením objednávky ako aj návod k obsluhe a vyhlásenie o zhode a ostatnú  dokumentáciu 
potrebnú k prevzatiu a užívaniu (ďalej len „kúpna cena“). 
 
4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný predmet kúpy na základe 
faktúry vystavenej predávajúcim za podmienok dohodnutých v článku 4 tejto zmluvy. 
 
5. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nebol používaný, spĺňa technickú špecifikáciu, ktorá je uvedená 
v súťažných podmienkach a že tovar spĺňa všetky platné právne aj technické normy na použitie na účel,                   na 
ktorý je určený, inak je kupujúci pri porušení ktorejkoľvek uvedenej podmienky oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

 

1. Predávajúci vyfakturuje kúpnu cenu za dodaný predmet kúpy kupujúcemu dohodnutú v článku 3 tejto zmluvy. 
Právo k fakturácii vznikne predávajúcemu ihneď po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vrátane všetkých príslušných 
dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a po inštalácii, konfigurácii, uvedení do prevádzky, zaškolení personálu 
a vykonaní/splnení všetkých ďalších služieb a požiadaviek v zmysle technickej špecifikácie, ktorá uvedená 
v súťažných podmienkach na obstaranie predmetu kúpy. 
 
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu vystavenú predávajúcim na účet 
predávajúceho, podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je dohodnutá 60 dní od doručenia 
faktúry. Nevyhnutnou súčasťou faktúry bude dodací list, inak kupujúci nie je povinný faktúru uhradiť. 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k predmetu kúpy 
a ktoré sú nutné k jeho prevzatiu a užívaniu. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje a je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom kúpy do 

uplynutia lehôt podľa čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021CDM4-
829/2022 uzavretej 15.11.2022 (ďalej len „Zmluva“) a Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“ alebo „Všeobecné zmluvné podmienky“),                                 a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Predávajúci 
vyhlasuje, že bol oboznámený s čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy ako i VZP (lehotami podľa čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy a označených 
príslušných súvisiacich ustanovení VZP)“. Kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto kúpnej 
zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky 
finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu kúpy 
alebo iných postupov. 
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1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa požiadaviek a potrieb kupujúceho najneskôr 
do 12 týždňov od podpísania tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „dodacia doba“). V prípade, že predávajúci poruší svoju 
povinnosť dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas v dodacej dobe podľa predchádzajúcej vety, je povinný 
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy 
kupujúcemu riadne a včas (v dodacej dobe). 
 
Kupujúci je povinný predmet kúpy, ktorý bude dodaný riadne a včas, prijať, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. 
Kupujúci poskytne súčinnosť Predávajúcemu pre riadne plnenie zmluvy (požiadavky konfigurácie OS a podobne). 
Kontaktná osoba kupujúceho oprávnená tovar a súvisiace služby prevziať a potvrdiť dodací list je: Ing. Miroslav 
Michalina, tel. 041 4604 656, email: michalina@kysuckanemocnica.sk 
  
 

 
1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na pracovisko IT oddelenia Kysuckej nemocnice 

s poliklinikou Čadca (ďalej len „miesto dodania“). 
 

1. Dohodou zmluvných strán, boli dohodnuté nasledujúce doby pre prípadné reklamácie: 
 
a) kvantitatívna reklamácia - do 30 dní od prevzatia predmetu zmluvy v mieste dodania, 
b) kvalitatívna reklamácia - po dobu záruky 36 mesiacov. 

1. Záručná doba na predmet kúpy, ktorý kupujúci od predávajúceho na základe tejto zmluvy prevezme,                          
je 36 mesiacov od dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, nainštalovania, uvedenia do prevádzky a otestovania 
funkčnosti. Predávajúci garantuje technické parametre uvádzané výrobcom. Predávajúci bude kupujúcemu 
poskytovať konzultácie v súvislosti s používaním, nastavením alebo konfiguráciou dodaného tovaru. 
 
2. Záručný a pozáručný servis sa zaväzuje vykonávať predávajúci. 

3. Predávajúci sa zaväzuje začať s opravou prípadnej vady alebo poruchy na dodanom predmete kúpy                        
do 48 hodín od jeho písomného nahlásenia (za písomné nahlásenie sa považuje aj oznámenie elektronickou poštou 
alebo faxom) a opravu uskutočniť bezodkladne, inak je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu vec 
s podobnými vlastnosťami a funkciou ako predmet kúpy. 

 
4. Ohlásenie vady oznámi za kupujúceho zodpovedná osoba predávajúcemu na tel. číslo +421 903 978 083,               
alebo na e-mail: biz1@biz1.sk 

  
5. Po uplynutí záručnej doby je možné uzavrieť servisnú zmluvu. Predávajúci je povinný po uplynutí záručnej 
doby vykonať na požiadanie kupujúceho pozáručný servis predmetu kúpy vrátane dodania náhradných dielov na 
základe objednávky. Pri neodstránení poruchy do 14 dní od jej nahlásenia, je predávajúci povinný bezodplatne 
vypožičať kupujúcemu náhradný predmet kúpy alebo jeho časť s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako 
predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy. 
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1. Táto zmluva sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
  
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva (2) rovnopisy a 
predávajúci jeden (1) rovnopis. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia (podpisu oboma zmluvnými stranami) a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a uváženej vôle, nie v tiesni, 

alebo z nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz tejto skutočnosti ju podpisujú. 
 
 

V Košiciach, dňa ............................          V Čadci, dňa ................................  
      Za predávajúceho:       Za kupujúceho:   
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Ing. Richard Štoffan 
konateľ BIZ1 s.r.o. 

 _________________________ 
Ing. Martin Šenfeld, MBA  

riaditeľ 
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