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Kúpna zmluva č. 05/2012 
 

SOFTIP, a. s. 

so sídlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 

IČO: 36 785 512, DIČ: SK2022390942; 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 

oddiel Sa, vložka 4151/B 

Bank. spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2627130203/1100 

konajúca: RNDr. Belo Zorkovský, predseda predstavenstva 

(ďalej len “Predávajúci“) 

číslo zmluvy: 30112047 interné číslo SOFTIP 

 

a 

 

Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave 

Prievozská 32  

827 99 Bratislava  

IČO: 17331927 

Bank. spojenie: Štátna pokladnica, č. účtu 7000065105/8180 

konajúca: RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI 

(ďalej len “Kupujúci”) 

 

 

 

uzavreli túto Kúpnu zmluvu v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný 

zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len “Zmluva”) 

 

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť 

touto Zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení Zmluvy: 
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1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1. Predávajúci prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a 
je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

1.2. Kupujúci prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je 
oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar a vykonať inštalačné 
práce, uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „technické vybavenie“ či „hardware“) 
a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k hardware.  

2.2. Kupujúci sa zaväzuje touto Zmluvou zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa 
tejto Zmluvy. 

2.3. Kupujúci sa takisto zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť k plneniu Predávajúceho 
podľa tejto Zmluvy. 

3. DOBA PLNENIA 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje hardware dodať do Miesta plnenia do dvadsaťjeden dní (21) 
kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy. 

3.2. V prípade omeškania Predávajúceho s plnením predmetu zmluvy môže Kupujúci uplatniť 
právo na zaplatenie úroku z omeškania dodávky vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy 
bez DPH podľa čl. 5.1 za každý aj započatý deň omeškania. 

4. MIESTO PLNENIA 

4.1. Miestom plnenia sú inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie: 

- Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava; 
- Inšpektorát  SOI  so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Trhová 2, Trnava; 
- Inšpektorát  SOI  so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, Prievidza; 
- Inšpektorát  SOI  so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, Nitra 
- Inšpektorát  SOI  so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, Žilina; 
- Inšpektorát  SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, Banská Bystrica; 
- Inšpektorát  SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, Prešov; 
- Inšpektorát  SOI  so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice 

5. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu uhradiť celkovú cenu za dodanie hardware a služieb 
podľa tejto Zmluvy, ktorú zmluvné strany dohodli ako cenu zmluvnú a ktorá činí 34 995,00 
EUR (slovami: tridsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur) bez DPH, s DPH 41 994,00 
EUR (slovami: štyridsaťjedentisícdeväťsto-deväťdesiatštyri eur). 

5.2. Kalkulácia celkovej ceny hardware je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude Kupujúcim uhradená na základe faktúry, 
vystavenej Predávajúcim na základe preberacieho protokolu.  

5.4. Splatnosť faktúry činí štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
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5.5. Faktúra sa považuje za doručenú aj keď bolo jej prevzatie Kupujúcim odoprené alebo ak sa 
ju nepodarilo doručiť, aj keď bola zaslaná na adresu sídla alebo na dodatočne oznámenú 
doručovaciu adresu Kupujúceho, a to tretím (3.) pracovným dňom po jej vrátení 
Predávajúcemu. 

5.6. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené 
údaje, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju v lehote piatich (5) kalendárnych dní po jej doručení 
Predávajúcim s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom 
prípade sa prerušuje beh lehoty splatnosti a nová lehota začne bežať doručením riadnej 
faktúry. Ak Kupujúci faktúru vráti bezdôvodne, bez uvedenia chýb alebo po dohodnutom 
termíne, lehota splatnosti sa neprerušuje. Tým nie je dotknutá zákonná povinnosť 
Predávajúceho dodať Kupujúcemu riadnu faktúru. 

5.7. Cena podľa tejto Zmluvy bude platená bankovým prevodom na účet Predávajúceho 
uvedený na faktúre. Cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet 
Predávajúceho. 

5.8. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho peňažitých záväzkov má Predávajúci 
nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj len 
započatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu 
vzniknutej škody v plnej výške.      

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE HARDWARE 

6.1. Hardware odovzdá Predávajúci v mieste plnenia v čase, ktorý s predstihom najmenej dvoch 
(2) pracovných dní písomne oznámi Kupujúcemu, a to v pracovný deň medzi 8 – 16 hod. 
Spolu s hardwarom odovzdá Predávajúci aj používateľskú dokumentáciu a ďalšie doklady, 
ktoré obdŕžal od priameho dodávateľa hardware.  

6.2. Prevzatie hardware je Kupujúci povinný potvrdiť podpisom dodacieho listu. 

6.3. V prípade, že Kupujúci odmietne riadne a včas dodaný hardware podľa tejto Zmluvy 
prevziať, považuje sa hardware za dodaný okamihom, kedy Predávajúci hardware uskladní, 
označí ho menom Kupujúceho a oznámi Kupujúcemu, kde si môže hardware na vlastný 
účet prevziať. Náklady na uskladnenie v takom prípade nesie Kupujúci. 

6.4. Ak predávajúci nedodá hardware riadne a včas, je Kupujúci oprávnený odmietnuť jeho 
prevzatie. Predávajúci je následne povinný bezodkladne písomne oznámiť nový čas plnenia. 

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA  

7.1. Vlastnícke právo k hardware nadobúda Kupujúci dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny 
podľa tejto Zmluvy. Na dobu od dodania hardware do dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny 
podľa tejto Zmluvy udeľuje Predávajúci Kupujúcemu právo hardware užívať v rozsahu a na 
účel, na ktorý je podľa dokumentácie určený. Toto právo môže Predávajúci kedykoľvek 
odobrať pokiaľ bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny. 

8. ZÁRUKA 

8.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za dodaný tovar v rozsahu, v akom ich poskytuje 
výrobca a ako vyplývajú z dokladov, dodaných spoločne s hardware. Rozsah záruky je 
definovaný v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Záruka sa poskytuje na dobu 3 rokov odo dňa 
prevzatia hardware Kupujúcim. 

8.2. Vady hardware môže Kupujúci uplatniť v súlade s reklamačným poriadkom uvedeným 
v prílohe č. 5 tejto zmluvy.  
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9. POZÁRUČNÝ A MIMOZÁRUČNÝ SERVIS  

9.1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu pozáručný a mimozáručný servis počas celej doby 
životnosti hardware. 

9.2. Pozáručný a mimozáručný servis vykoná Predávajúci na základe prijatej objednávky 
(písomnej, telefonickej, faxovej, mailovej) od zodpovedného pracovníka Kupujúceho. 

9.3. Podmienky poskytovania pozáručného a mimozáručného servisu sú uvedené v prílohe č. 6 
tejto Zmluvy. 

9.4. Kupujúci zaplatí za poskytovanie pozáručného a mimozáručného servisu cenu stanovenú 
v cenníku Predávajúceho platnom v dobe prijatia objednávky k poskytnutiu predmetného 
servisu. Predávajúci poskytne cenník na požiadanie Kupujúcim. Zmluvné strany sa dohodli, 
že Predávajúci je oprávnený meniť ceny stanovené v cenníku pre poskytovanie služieb 
pozáručného a mimozáručného servisu.    

10. OKOLNOSTI VYLU ČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ (VYŠŠIA MOC) 
10.1. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (ďalej tiež „okolnosť vyššej moci“) sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej 
zmluvných povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku 
túto prekážku predvídala.  

10.2. Okolnosťami vyššej moci budú prekážky, ktoré nemohli zmluvné strany objektívne 
odvrátiť a prekonať, a ich vznik predvídať, ako napr.: živelné pohromy, poveternostné 
podmienky sťažujúce alebo znemožňujúce plnenie Zmluvy, neočakávané prerušenie 
dodávky elektrickej energie v trvaní viac ako 6 hodín, zmena právnych predpisov, ktoré 
podstatným spôsobom ovplyvňujú plnenie podľa tejto Zmluvy, vojnový stav a pod. Za 
okolnosť vyššej moci sa nepovažuje hospodárska situácia zmluvnej strany. 

10.3. V prípade vzniku okolnosti vyššej moci nie je povinná zmluvná strana, pri nesplnení svojej 
povinnosti podľa tejto Zmluvy z dôvodu vzniku okolnosti vyššej moci, zodpovedná za 
následok nesplnenia svojich povinností vrátane vzniku škody, ak vykonala všetky úkony, 
ktoré od nej bolo možné rozumné vyžadovať na splnenie svojej povinnosti. Takéto 
nesplnenie povinnosti nemožno považovať za dôvod na odstúpenie od Zmluvy alebo 
sankciu. 

10.4. Lehota na splnenie povinnosti sa primerane predĺži o čas trvania prekážky podľa ods. 10.2 
a čas potrebný na odstránenie jej následkov.  

10.5. Zodpovednosť podľa ods. 10.3 sa nevylučuje, ak  prekážka vznikla až v čase, keď povinná 
strana bola v omeškaní s plnením príslušnej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. 

11. RIEŠENIE SPOROV 

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou.  

11.2. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory v Bratislave, ktorý bude pojednávať v zložení z troch rozhodcov podľa 
rozhodcovského poriadku a pravidiel tohto rozhodcovského súdu. 

11.3. Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe zmluvné strany. 
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12. TRVANIE ZMLUVY 

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

12.2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy iba z dôvodov stanovených touto 
Zmluvou. 

12.3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodu podstatného 
porušenia záväzku druhej zmluvnej strany.  

12.4. Za podstatné porušenie záväzku sa považuje omeškanie s plnením záväzku zmluvnej 
strany, ktoré trvá po dobu viac ako tridsať (30) kalendárnych dní, ak povinná zmluvná 
strana nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná 
strana v písomnom oznámení, v ktorom špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa 
dovoláva. Taká primeraná lehota nemôže byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.  

12.5. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na plnenie, ktoré bolo riadne odovzdané a bolo aj 
prijaté, pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia. Odstúpením nie je dotknutý ani nárok 
Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny za také plnenie podľa tejto Zmluvy ako aj na 
zaplatenie prípadného úroku z omeškania podľa tejto Zmluvy. 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy 
a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, ústne či písomné. 

13.2. Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná iba dohodou obidvoch zmluvných strán, a to 
vo forme písomných dodatkov. 

13.3. Na záväzky zmluvných strán sa primerane použijú všeobecné obchodné podmienky 
Predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

13.4. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy ukázalo ako neplatné či nevymáhateľné 
alebo sa takým počas trvania účinnosti tejto Zmluvy stalo, nemá taká skutočnosť vplyv na 
ostatné ustanovenia, ak nestanoví inak donucujúce ustanovenie zákona. Zmluvné strany sa 
zaväzujú také ustanovenie nahradiť platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré je svojím 
obsahom pôvodnému ustanoveniu najbližší. 

13.5. Zmluvné strany dojednávajú, že s ohľadom na hodnotu plnenia podľa tejto Zmluvy 
obmedzujú celkovú zodpovednosť každej zmluvnej strany za škody spôsobené v súvislosti 
s touto Zmluvou čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene podľa tejto Zmluvy. Toto 
obmedzenie sa netýka škôd, spôsobených zmluvnou stranou úmyselne.  

13.6. Obe zmluvné strany s prihliadnutím k ust. § 379 Obchodného zákonníka a s ohľadom na 
všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením tejto Zmluvy konštatujú, že súhrnná 
predvídateľná škoda, ktorá  by mohla vzniknúť, môže dosiahnuť maximálne čiastku 
rovnajúcu sa čiastke uvedenej v predchádzajúcom odseku. Žiadna zo zmluvných strán nie 
je zodpovedná za škody, ktorých vznik nemohla predvídať. S ohľadom na skutočnosti 
uvedené v tomto odseku si strany zjednali aj cenu plnení podľa tejto Zmluvy. 

13.7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

13.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto Prílohy: 
 

Príloha č. 1 Špecifikácia hardware  
Príloha č. 2 Kalkulácia ceny 
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Príloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. 5 
Príloha č. 6   

Všeobecné obchodné podmienky SOFTIP 
Záručné podmienky 
Reklamačný poriadok 
Podmienky poskytovania pozáručného a mimozáručného 
servisu 

 
13.9. Táto Zmluva je uzatvorená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden (1). 

 

Strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej 
pripojujú svoje podpisy. 

 
 

Predávajúci 
 

V Bratislave dňa __.__.2012 
 

Kupujúci 
 

V Bratislave dňa __.__.2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
SOFTIP, a.s. 

RNDr. Belo Zorkovský 
predseda predstavenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
Slovenská obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave 
RNDr. Nadežda Machútová 

ústredná riaditeľka SOI 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia hardware 
 

 
Technická špecifikácia HW serverov: 

Server pre UI SOI Bratislava (AD, file)     1 ks 
model: HP ML350G6 , typ servera: veža 
procesor: 1x Intel® Xeon® E5606 (4 core, 2.13 GHz, 8MB L3, 80W), výkon Passmark min. 3753 bodov  
systémový čip: Intel® E5520 Chipset  
operačná pamäť: 6GB PC3-10600R-9 (3x2GB) RAM (max. 192 GB) 
radič diskového pola: Smart Array P410i - SAS s podporou RAID 5 a pamäťou 512MB BBWC a batériovým 
zálohovaním 
diskový priestor: 2x300GB v RAID 1 poli, typ SAS, rýchlosť otáčok 10000/min, max. 8xHDD 
sieťová LAN konektivita: dual port  NC326i 2x1Gbit/s  
manažment rozhranie: samostatné 1x iLO Adv 1-Svr (LAN) s licenciou pre grafické rozhranie  
optická mechanika: DVD-RW SATA interná  
napájanie: zdroj napájania 460 W+ redundantný zdroj napájania 460 W 
záruka: 3 roky na mieste inštalácie, servisné krytie počas záruky s odozvou od nahlásenia nasledujúci pracovný 
deň (CarePack 3Y NBD OnSite) 

 
Server pre UI SOI Bratislava (Exchange)     1 ks 
model: HP ML350G6, typ servera: veža 
procesor: 1x Intel® Xeon® E5620 (4 core, 2.40 GHz, 12MB L3, 80W), výkon Passmark min. 4626 bodov  
systémový čip: Intel® E5520 Chipset  
operačná pamäť: 32GB PC3-10600R-9 (8x4GB) RAM (max. 192 GB) 
radič diskového poľa: HP Smart Array P410i - SAS s podporou RAID 5 a pamäťou 512MB BBWC 
a batériovým zálohovaním 
diskový priestor: 5x300GB 2,5“ v RAID 5 poli, typ SAS, rýchlosť otáčok 10000/min., max. 8xHDD 
sieťová LAN konektivita: dual port  NC326i 2x1Gbit/s 
manažment rozhranie: samostatné 1x iLO Adv 1-Svr (LAN) s licenciou pre grafické rozhranie 
optická mechanika: DVD-RW SATA interná 
napájanie: zdroj napájania 460 W+ redundantný zdroj napájania 460 W 
záruka: 3 roky na mieste inštalácie, servisné krytie počas záruky s odozvou od nahlásenia nasledujúci pracovný 
deň (CarePack 3Y NBD OnSite) 

 
Server pre KI SOI (Trnava, Prievidza, Nitra, Žilina, B.Bystrica, Prešov, Košice) (AD, file)  7 ks 
model: HP ML110G7, typ servera: veža 
procesor: 1x Intel® Xeon® (4 core, 3.10 GHz, 8MB, 80W) 4-jadrový procesor, výkon Passmark minimálne 
3,865 bodov  
systémový čip: Intel® E3-1220 Chipset  
operačná pamäť: 4GB PC3-10600E-9 (2x2GB) RAM (max. 16 GB) 
radič diskového pola: SATA s podporou RAID 0/1/10 poľa 
diskový priestor: 2x500GB v RAID 1 poli, typ SATA, rýchlosť otáčok 7200/min., max. 4xHDD 
sieťová LAN konektivita: 2x NC112i 10/100/1000 bit/s (1Gbit/s) 
manažment rozhranie: zdielané 1x iLO Adv 1-Svr (LAN) s licenciou pre grafické rozhranie 
optická mechanika: DVD-ROM SATA interná 
záruka: 3 roky na mieste inštalácie, servisné krytie počas záruky s odozvou od nahlásenia nasledujúci pracovný 
deň (CarePack 3Y NBD OnSite) 
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Špecifikácia SW licencií k nakupovanému HW: 

- Windows Server Standard 2008 R2 9 ks 
- Windows Server 2008 User CAL 220 ks 
- Exchange Server Standard 2010 1 ks 
- Exchange Server Standard 2010 User CAL 220 ks 

 
 
V rámci inštalácie serverov budú vykonané nasledovné práce:  
 
Práce na ústrednom inšpektoráte BA 

- montáž a oživenie serverov 
- inštalácia OS, ovládačov a najnovších aktualizácií pre OS 
- inštalácia manažment nástrojov na správu servera 
- migrácia AD domény z Windows 2003 na nový server 
- migrácia z Exchange 2003 na Exchange 2010, presun e-mail schránok (BA) 
- presun e-mail schránok z KI (mimo BA) na centrálny Exchange 2010 (BA) 
- migrácia súborov (užívateľské dáta na servery) 
- rekonfigurácia zálohovania pre nový AD server 
- rekonfigurácia zálohovania pre nový Exchange server 
- rekonfigurácia zálohovania pre súbory 
- rekonfigurácia tlačového prostredia 
- zapojenie pôvodných UPS a nastavenie vypínania serverov 

Práce na krajských inšpektorátoch (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Prievidza, Trnava) 
- montáž a oživenie serverov 
- inštalácia OS, ovládačov a najnovších aktualizácií pre OS 
- inštalácia manažment nástrojov na správu servera 
- doprava a inštalácia serverov na každý KI 
- migrácia záložných AD z Windows 2003 na nové servery 
- migrácia súborov (užívateľské dáta na servery) 
- rekonfigurácia zálohovania záložných AD 
- rekonfigurácia zálohovania pre súbory 
- rekonfigurácia tlačového prostredia 
- rekonfigurácia klientov na nový Exchange server 
- zapojenie pôvodných UPS a nastavenie vypínania serverov 

Dokumentácia: 
Spracovanie dokumentácie k dodanému riešeniu v nasledujúcom rozsahu: 

- Inštalačná príručka pre server AD v UI SOI Bratislava, Email Server v UI SOI Bratislava a file servery na 
jednotlivých inšpektorátoch 

- Príručka pre správu a údržbu všetkých dodávaných serverov 
 

Školenia: 
- Školenie pre správcu systému v SOI na dodané riešenie 
Predmet školenia: 
- Inštalácia a správa MS Windows Server 2008 R2 Standarda v rozsahu 1 deň 
- Inštalácia a správa MS Exchange 2010 Standard v rozsahu 1 deň 
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Zoznam serverov a SW podľa špecifikácie: 

 
Server UI SOI Bratislava (AD, file) ks 

470065-595 SERV HP ML350G6 E5606 3x2GB SA-P410i/512BBWC 2x300GB SFF DVD-RW 460W PS 1 

503296-B21 HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit 1 

512485-B21 HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW 1 

  HP 3y na mieste inštalácie 1 

 
Server UI SOI Bratislava (Exchange) ks 

470065-594 SERV HP ML350G6 E5620 3x4GB SA-P410i/512BBWC 3x300GB SFF DVD-RW 460W PS 1 

500658-B21 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit  5 

507127-B21 HP 300GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD 2 

503296-B21 HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit 1 

U9567E HP 3y Nbd CTR ProLiant ML350 HW Support 1 

512485-B21 HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW 1 

 
 Server KI SOI  (AD, file) – Trnava, Prievidza, Nitra, Žilina, B.Bystica, Prešov, Košice ks 
470065-591 SERV HP ML110G7 E3-1220 3.10GHz QC 2x2GB NHP 2x500GB SATA DVD 350W PS Server 7 

512485-B21 HP iLO Adv 1-Svr incl 1yr TS&U SW 7 

U4433E HP 3y Nbd ProLiant ML11x HW Support  7 

 

Microsoft SW licencie ks 

OEM MS Windows Svr Std 2008 R2 w/SP164Bit x64 English DVD 1-4CPU 5 Clt (9x 5CAL) 9 

OEM MS Windows Server CAL 2008 5 Clt User CAL (35 x 5CAL)* 35 

MS Exchange Svr 2010 Single Language 1 

MS Exchange Standard CAL 2010 User CAL 220 

 
*Špecifikácia obsahuje 220ks licencií Windows Server 2008 user CAL nasledovne: 9x 5 CAL spolu s Win Server + 35 x 5 Win Server  CAL 

 
 



Kúpna zmluva 

 

Strana č.: 10/14 

 

Príloha č. 2 
Kalkulácia ceny 

 

Názov Počet  ks 
Jednotková cena vrátane 

inštalačných prác v €/ks bez 
DPH 

Cena celkom  v EUR 
bez DPH 

 Server pre UI SOI BA (AD, File) 1 ks  3 312,35 € 3 312,35 € 

 Server pre UI SOI BA (Exchange) 1 ks  5 133,80 € 5 133,80 € 

Server pre KI SOI 7 ks  1 108,20 € 7 757,40 € 

Licencie Windows Server Standard 2008 R2 9 ks 407,85 € 3 670,65 € 

Licencie Windows Server 2008 User CAL 220  ks 18,89 € 4 155,80 € 

Licencie Exchange Server Standard 2010 1 ks 504,00 € 504,00 € 

Licencie Exchange Server Standard 2010 User CAL 220 ks 47,55 € 10 461,00 € 

Celková kúpna cena bez DPH 34 995,00 € 

DPH 20% 6 999,00 € 

Celková kúpna cena vrátane DPH 41 994,00 € 

 
Ak nie je stanovené inak, ceny sú stanovené v EUR. 
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 Príloha č. 3 
Všeobecné obchodné podmienky SOFTIP 
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Príloha č. 4 
Záručné podmienky 

 
 

a) Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou závadou tovaru. 

b) Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným 
zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením 
elektrostatickým výbojom. 

c) Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, 
poveternostných vplyvov alebo prevádzky za extrémne neobvyklých podmienok. 

d) Podmienkou platnosti záruky je uskutočňovanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s 
užívateľskou príručkou. 

e) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k uskutočneniu zásahu nebola 
výslovne Predávajúcim splnomocnená. U PC jednotky sa za neoprávnený zásad považuje porušenie 
servisnej nálepky.  

f) Počas záručnej doby, práce súvisiace so záručnou opravou nebudú účtované a náhradné diely pre jednotlivé 
komponenty budú vymenené bez úplaty.  

g) Pred objednaním záručnej opravy, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho za účelom diagnostiky problému. 

h) Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah, ak to neurčuje iný predpis, nasledujúci pracovný deň, od 
jeho nahlásenia Kupujúcim. 

i) Záručná oprava sa vykoná odstránením závady na danom zariadení.  

j) Zoznam osôb oprávnených nahlasovať a prijímať reklamácie si dohodne Predávajúci s Kupujúci 
samostatne. Predávajúci neručí za dáta umiestnené na médiách, ktoré sú súčasťou reklamovanej techniky. 
Kupujúci si musí všetky dáta a programy zálohovať a nepevné pamäťové média z PC vybrať. 
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Príloha č. 5 
Reklamačný poriadok 

 
 

a) Kupujúci je povinný tovar dodaný Predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva 
škody na tovare. Prehliadku musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri 
primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

b) Kupujúci je povinný všetky takto zistené závady oznámiť ihneď Predávajúcemu. Závady, ktoré existovali 
v okamžiku prechodu nebezpečenstva škody na tovare, ale sa prejavili neskôr, je Kupujúci povinný 
oznámiť Predávajúcemu ihneď po tom, kedy závady mohli byť zistené pri vynaložení primeranej 
odbornej starostlivosti. 

c) Kupujúci je povinný uplatňovať reklamáciu písomným oznámením (email, fax) o zistených závadách 
tovaru v sídle Predávajúceho. 

d) Pri reklamácii tovaru je Kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie zariadenia faktúrou 
a dodacím listom. Pokiaľ sa Kupujúci nepreukáže faktúrou a dodacím listom, bude sa reklamácia 
považovať za mimozáručnú. 

e) Pokiaľ Kupujúci nahlási závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, 
závada bola nahlásená omylom a pod.), môže Predávajúci požadovať uhradenie nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s odstraňovaním nahlásenej závady Kupujúcemu v plnej výške. Kalkulácia servisného zásahu 
bude vychádzať z aktuálnych platných cien  v čase a mieste uplatnenia reklamácie. 
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Príloha č. 6 
Podmienky poskytovania pozáručného a mimozáručného servisu 

 
Pozáručný servis vykoná Predávajúci na základe prijatej objednávky (písomnej, telefonickej, faxovej, mailovej) zodpovedného pracovníka 

Kupujúceho podľa nasledovného vzoru: 

    Odberné miesto Zodpovedná osoba Tel.. č Fax e-mail 

SOI Bratislava Mgr.Vladimír Kuruc 

02/582 72 175 

05 534 14 996 

vlado.kuruc@soi.sk 

 

 

Servisné  miesto Zodpovedná osoba Tel.. č Fax e-mail 

Softip, a.s.  

Bratislava, pracovisko Trenčín 
Róbert Lezo 032/65 20 134 032/65 21 042 rlezo@softip.sk 

 
Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a oznámi Kupujúcemu podmienky servisu (čas, cena, miesto). 

Za poskytnuté služby a tovar uhradí Kupujúci cenu, stanovenú podľa platného cenníka v čase poskytnutia služby alebo dodania tovaru. 

 


