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KÚPNA ZMLUVA  
č. Z21-0906-01 

uzavretá podľa § 409 až § 470 Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci: 

Obchodné meno: IDS Východ, s.r.o. 
Sídlo: Turgenevova 36, Košice - mestská časť Juh 040 01 
Zastúpená: Ing. Milan Škorupa , PhD. – konateľ  

Ing. Radovan Hužvík – konateľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK39 0200 000 0041 9152 7355 
IČO: 52681734 
DIČ: 2121104293 
IČ DPH: SK2121104293 
Obchodný register: Okresný súd Košice I 
Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka č. 47373/V 
(ďalej len „kupujúci“)  

 

1.2. Predávajúci: 

Obchodné meno: SoVIS, spol. s r. o.  
Sídlo: Gavlovičova 7, 040 17 Košice  
Zastúpená: Ing. Jozef Tesár – konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a. s.  
IBAN: SK83 1111 0000 0010 7373 1001 
IČO: 00690821 
DIČ: 2020486875 
IČ DPH: SK2020486875 
Obchodný register: Okresný súd Košice I 
Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka č. 81/V 

(ďalej len „predávajúci“)  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je dodanie servera s príslušenstvom (ďalej len “tovar”). Predmet zmluvy je, 
čo do maximálneho množstva, druhu a rozsahu špecifikovaný v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto 
zmluvy, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy čo do druhu, rozsahu a ceny za 
jeden kus špecifikovaný v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 
predávajúcemu cenu za dodaný predmet zmluvy. 

3. Povinnosti zmluvných strán 

3.1. Objednávateľ poveruje: 

- osobu k jednaniu vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy: 

JUDr. Katarína Stojková,  

mobil: 0948 997 673  

email: stojkova@idsvychod.sk  

- osobu k jednaniu vo veciach technických: 

   Ing. Ján Rozkoš,  
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mobil: 0948 997 675  

email: ekonomika@idsvychod.sk   

3.2. Predávajúci poveruje: 

- osobu k jednaniu vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy: 

JUDr. Igor Raáb,  

mobil: 0903 607 615 

email: raab@sovis.sk 

- osobu k jednaniu vo veciach technických: 

Ing. Jozef Tesár,  

mobil: 0903 646 400 

email: tesar@sovis.sk 

3.3. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 pracovných dní oznámiť druhej zmluvnej strane zmeny 
v povereniach podľa bodu 3.1. a 3.2. 

3.4. Kupujúci sa zaväzuje, že zamestnanci predávajúceho budú pre účinné plnenie tejto zmluvy 
v objekte kupujúceho vybavení oprávnením pre vstup alebo kupujúci zaistí sprevádzanie 
zamestnancov predávajúceho. 

3.5. Miesto dodania určí kupujúci do 14 dní od podpísania tejto zmluvy. 

3.6. Kupujúci zabezpečí vhodné technické podmienky pre umiestnenie a zapojenie zariadení.  

4. Termín dodania predmetu zmluvy 

4.1. Predmet zmluvy podľa bodu 2.2 tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 
najneskôr do 45 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4.2. Dodávka predmetu zmluvy bude realizovaná do miesta plnenia uvedeného bode 5.3. tejto 
zmluvy. 

5. Odovzdanie predmetu zmluvy 

5.1. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy, protokolárne odovzdá tovar poverenému zástupcovi 
kupujúceho odovzdávacím protokolom. Súčasťou odovzdávacieho protokolu budú špecifikácie 
konfigurácie a počet jednotlivých druhov dodaného tovaru, dátum dodania tovaru, mená 
a podpisy poverených zástupcov predávajúceho i kupujúceho a zoznam výrobných resp. 
sériových čísel umožňujúcich jednoznačnú identifikáciu dodaného tovaru. 

5.2. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak nebude spĺňať 
minimálne parametre špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.3. Predávajúci dodá predmet zmluvy do priestorov kupujúceho podľa bodu 3.5. 

6. Záruky a servis  

6.1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku: 

6.1.1. na Server Lenovo SR650 vrátane komponentov v dĺžke 60 mesiacov podľa podmienok 
výrobcu - Lenovo Foundation Service - 5Yr NBD Resp SR650. 

6.1.2. na záložný zdroj APC v dĺžke 36 mesiacov a batérie 24 mesiacov podľa podmienok 
výrobcu Schneider Electric SE. 

6.2. Záručná doba začína plynúť dňom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, t. zn. dňom 
protokolárneho prevzatia tovaru. 

6.3. Všetky náklady spojené s opravou tovaru počas záručnej doby (tzn. oprava, náhradné diely, 
doprava, servisné práce) znáša predávajúci. 

6.4. Počas záručnej doby zabezpečí predávajúci servisný zásah podľa bodu 6.1.1.  alebo tovar 
vymení za nový bezchybný v lehote najneskôr nasledujúci pracovný deň od jej nahlásenia 
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oprávnenou osobou podľa 3.1. tejto zmluvy na telefónnom čísle, elektronickou poštou. 

6.5. Požiadavka kupujúceho na vykonanie servisu je zaregistrovaná dodávateľom v pracovné dni od 
8.00h do 16.00 a začiatok lehoty na servisný zásah stanovený na nasledujúci pracovný deň po 
registrácii požiadavky. 

6.6. Predávajúci bude pri poskytovaní servisných služieb používať výhradne originálne náhradné 
diely výrobcu rovnakého alebo vyššieho typu, ako obsahuje predmet zákazky počas celej doby 
poskytovania servisných služieb. 

6.7. Priestormi poskytovania servisných služieb budú priestory kupujúceho podľa bodu 3.5. 

7. Cena a platobné podmienky 

7.1. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu s tým, že kúpna cena predmetu zmluvy podľa 
bodu 2.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to v celkovej 
výške:  

17 971,00 eur bez DPH (Slovom Sedemnásťtisícdeväťstosedemdesiatjeden eur bez DPH) 

7.2. Cena za predmet zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy zahŕňa náklady na záručnú opravu 
tovaru. 

7.3. Cena za predmet zmluvy je uvedená bez DPH. Faktúra za predmet dodania bude obsahovať aj 
vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných ku dňu dodania 
predmetu zmluvy. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli na zálohovej platbe vo výške 100% do 10 kalendárnych dní od 
podpísania tejto zmluvy. 

7.5. Kupujúci zaplatí cenu za tovar objednaný podľa bodu 2.1. tejto zmluvy na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim po protokolárnom odovzdaní tovaru.  

7.6. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu bezhotovostným prevodom na 
účet predávajúceho. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej 
sumy z účtu kupujúceho v prospech predávajúceho. 

7.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke 
vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie 
(prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej 
(prepracovanej) faktúry kupujúcemu.  

8. Zmluvné pokuty 

8.1. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu zmluvy predávajúcim, vzniká kupujúcemu nárok 
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny nedodaného objednaného predmetu zmluvy 
bez DPH za každý deň omeškania. 

8.2. Pri dodaní chybného resp. nefunkčného tovaru vzniká kupujúcemu nárok vyúčtovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,02% z ceny nefunkčného tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy za každý deň omeškania až do doby dodania bezvadného tovaru, a súčasne vzniká 
nárok kupujúceho na dodanie náhradného bezchybného tovaru. 

8.3. V prípade omeškania platby za predmet zmluvy má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu 
úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

9. Vyššia moc 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu 
nijak ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy (požiar, 
záplavy) a pod. 
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9.2. Ak sa z dôvodu vyššej moci stane plnenie tejto zmluvy nemožným do troch mesiacov od 
vyskytnutia sa prípadu, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na predmetnú udalosť, 
požiada druhú stranu o úpravu tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a času plnenia. 
Pokiaľ nepríde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa na prípad vyššej moci odvolala, právo 
odstúpiť od zmluvy. 

10. Prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva 

10.1. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na 
kupujúceho podpisom odovzdávacieho protokolu o prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim. 
Prepravu a balenie tovaru, ako aj vrátenie vratných obalov zabezpečuje predávajúci na vlastné 
náklady. 

11. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

11.1. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností 
dojednaných v tejto zmluve a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, 
ktorá jej na to bola poskytnutá, môže dotknutá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.  

11.2. Výzva na splnenie povinnosti s určením dodatočnej primeranej lehoty musí byť písomná 
a doručená druhej zmluvnej strane. 

11.3. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. 

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, dva exempláre sú určené pre 
predávajúceho a dva pre kupujúceho. Všetky exempláre sú považované za rovnocenné. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 „Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 
podľa bodu 2.1. tejto zmluvy a Príloha č. 2 „Technická špecifikácia predmetu zmluvy“. 

11.5. Zmeny, doplnenia a zrušenie tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku, 
ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

11.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť vo všetkých skutočnostiach, ktorých 
zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy druhej zmluvnej strany. Záväzky zmluvných strán 
zachovávať mlčanlivosť trvajú neobmedzenú dobu po podpísaní tejto zmluvy a sú 
nevypovedateľné. Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako 
povinne zverejňovanej zmluvy. 

11.7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore 
rozhodne príslušný súd Slovenskej republiky. Právne vzťahy výslovne neupravené touto 
zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej Republiky. 

11.8. Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa 
ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 
neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného 
zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a s ustanoveniami § 47a 
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Predávajúci 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy a faktúr predávajúceho doručených kupujúcemu, pričom 
predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za 
predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve a vo faktúrach predávajúceho, a to na 
zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a a § 5b zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám; tento súhlas možno pred uplynutím doby trvania tejto povinnosti 
odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho. 

11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 
oprávnenými a jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) kupujúceho (§ 47a 
ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1 a 6 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 
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11.10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán 
nie je obmedzená, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a 
prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto zmluvu podpísali na znak toho, že 
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

 

Zoznam príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy: 
Príloha č. 1: Cenová špecifikácia predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy 
Príloha č. 2: Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

 
 
 
 
Kupujúci       Predávajúci 
Dňa: 29. 09. 2021      Dňa: 29. 09. 2021 
 
 
 
 
 
IDS Východ, s.r.o.     SoVIS spol. s r.o.  
 
Ing. Milan Škorupa , PhD. – konateľ    Ing. Jozef Tesár 
Ing. Radovan Hužvík – konateľ    konateľ 
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Príloha č.1 - Cenová špecifikácia predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy 

 

Server - IDS Východ, s.r.o.  Finálna cena  
(v € bez DPH) 

Za - 1. časť - Hardvérové riešenie 15 829€ 

Za - 2. časť - Softvérové riešenie 1 217 € 

Za - 3. časť - Konfigurácia a servis 925 € 

Celková cena spolu 17 971€ 
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Príloha č.2 - Technická špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 ServerThinkSystem SR650  
Kód Popis Množstvo 

AUVW ThinkSystem SR650 3.5" Chassis with 8 or 12 bays 1 

B4HG Intel Xeon Gold 6242 16C 150W 2.8GHz Processor 1 

B4H4 ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM 2 

AUR8 ThinkSystem 2U 3.5" AnyBay 12-Bay Backplane 1 

AURZ ThinkSystem SR590/SR650 Rear HDD/SSD Kit 1 

5977 Select Storage devices - no configured RAID required 1 

B31E ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter 1 

B0YR ThinkSystem 3.5" 8TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD 5 

AUZV ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter 1 

AVWD ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply 2 

6400 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord 2 

AUPW ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade 1 

AXCH ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit with 2U CMA 1 

AURD ThinkSystem 2U left EIA Latch Standard 1 

B0MJ Feature Enable TPM 1.2 1 

B7XZ Disable IPMI-over-LAN 1 

B4NL ThinkSystem SR650 Refresh MB 1 

BK15 High voltage (200V+) 1 

AUT1 ThinkSystem SR650 Lenovo Agency Label 1 

AWFF ThinkSystem SR650  WW Lenovo LPK 1 

BCH1 ERP LOT9 Solution Country 1 

AVJ0 ThinkSystem SR650/ST550/ST558 Super Cap Cable 1 

AUWZ P-Switch to 10X2.5" HDD BP NVME Cable 1 

AUSJ On Board to 12x3.5" HDD BP NVME Cable 1 

BE0D N+1 Redundancy With Over-Subscription 1 

B0ML Feature Enable TPM on MB 1 

B32H 2U Bracket for RAID 930 Adapter 1 

AURV Lenovo ThinkSystem 2U MS air duct for 1U HS 1 

AUS6 Lenovo ThinkSystem 1U height CPU HS Dummy 1 

AVJ2 ThinkSystem 4R CPU HS Clip 1 

AUSZ ThinkSystem SR650 Service Label LI 1 

AWF9 ThinkSystem Response time Service Label LI 1 

B173 
Companion Part for XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade in 
Factory 1 

AURY Lenovo ThinkSystem PHY Module Dummy 1 

AVWJ ThinkSystem 750W Platinum RDN PSU Caution Label 1 

ASFE Notice for Advanced Format 512e Hard Disk Drives 1 

AUTJ ThinkSystem common Intel Label 1 

AURL Lenovo ThinkSystem 6038 Fan Dummy 1 

AUTD ThinkSystem SR650 model number Label 1 

AVWK ThinkSystem EIA Plate with Lenovo Logo 1 

AUTA XCC Network Access Label 1 

AURS Lenovo ThinkSystem Memory Dummy 10 

AURF Lenovo ThinkSystem 2U 2FH Riser Dummy 1 

AUNP ThinkSystem RAID 930/940 SuperCap 1 

AUSF Lenovo ThinkSystem 2U MS CPU Performance Heatsink 1 

AUTQ ThinkSystem small Lenovo Label for 24x2.5"/12x3.5"/10x2.5" 1 

AUSA Lenovo ThinkSystem M3.5" Screw for EIA 8 
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AVJ3 ThinkSystem 1x1 3.5" HDD Filler 9 

AUT6 ThinkSystem 12x3.5" 8-11 NVME HDD sequence Label 1 

AURM ThinkSystem SR550/SR650/SR590 Right EIA Latch with FIO 1 

AUSU ThinkSystem Package for SR650 1 

A2HP Configuration ID 01 1 

5WS7A01544 Foundation Service - 5Yr NBD Resp SR650 1 

5641PX5 software1XClarity Pro, Per Endpoint w/5 Yr SW S&S 1 

1341 Lenovo XClarity Pro, Per Managed Endpoint w/5 Yr SW S&S 1 

3444 Registration only 1 

5374CM1 software2Configuration Instruction 1 

B33K ThinkSystem RAID 930-16i 8GB Flash PCIe 12Gb Adapter Placement 1 

A2JX Controller 01 1 

A2HP Configuration ID 01 1 

4XB7A17073 ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD 2 

7Y37A01093 ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit 1 

7S050015WW Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) - MultiLang 1 

7S050025WW Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 User) 1 

7S050027WW Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (5 User) 1 

7S050029WW Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (10 User) 1 

   
SMT2200RMI2UCEAN APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect 1 

 
 


