
Kúpna zmluva č. Z202119055_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LIsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výpočtová technika - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky
Kľúčové slová: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
CPV: 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Výpočtová technika

Funkcia

Prvotné vybavenie interiéru v Centre diagnostiky počítačovými zostavami, tlačiarňami.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

PC ZOSTAVA zostava 8

MONITOR ks 8

TLAČIAREŇ  HP LaserJet Pro M404dn alebo ekvivalent ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

PC ZOSTAVA - procesor: minimálne i5 respektíve minimálna hodnota CPU 
benchmark je viac ako 4646 bodov

PC ZOSTAVA - pamäť RAM: minimálne 8GB DIMM DDR3

PC ZOSTAVA - SSD disk: minimálne 256 GB

PC ZOSTAVA - mechanika: DVD-RW

PC ZOSTAVA - operačný systém min. na úrovni Windows 10 Profesional 64-bit, 
alebo vyššia verzia

PC ZOSTAVA - USB porty: minimálne 6x USB 2.0 port a 4x USB 3.0 port -

PC ZOSTAVA - DisplayPort alebo HDMI
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PC ZOSTAVA - klávesnica Sk USB , optická myš USB ,  Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote a Outlook (licencia pre nemocnice)

MONITOR - Uhlopriečka displeja minimálne: 23" (58,4 cm), Rozlíšenie 
minimálne: 1 920 × 1 080

MONITOR - Úprava panela: Antireflexný, LED podsvietenie

MONITOR
- zobrazovací uhol minimálne: 170° horizontálne, 160° vertikálne, 
Jas minimálne: 250 cd/m2, Pomer kontrastu minimálne: 1 000 : 1 
statický, 5 000 000 : 1 dynamický, - Čas odozvy minimálne: 5 ms

MONITOR K monitorom dodať aj kábel HDMI, resp. DisplayPort , kompatibilný
s výstupom z PC. Dĺžka aspoň 1,5 m

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Zmluvná cena v sebe zahŕňa náklady súvisiace s dodaním tovaru (doprava, vrátane doručenia a vyloženia, vynesenia 
tovaru, likvidácie obalov, poskladania a montáže tovaru na požadovanom mieste plnenia.

2. Objednávateľ požaduje, aby tovar, pokiaľ bude dodaný v demontovanom stave, dodávateľ poskladal na mieste plnenia v 
čase dohodnutom s objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom, najmä je povinný konzultovať 
celý proces dodávky s objednávateľom pred dodaním tovaru (prípadne umožniť objednávateľovi nahliadnuť do výrobných 
výkresov a ostatnej technickej dokumentácie.

3. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.

4. Dodávateľ je povinný po montáži vyčistiť dotknuté priestory, odviesť a zlikvidovať odpad vzniknutý pri realizácii.

5. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie počas 
pracovných dní.

6. Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 do 14: 00 hodiny. O čase 
a dátume dodania tovaru bude dodávateľ informovať vopred kontaktnú osobu objednávateľa.

7. V prípade reklamácie tovaru si dodávateľ reklamovaný tovar vyzdvihne u objednávateľa, prípadne dodávateľ uhradí 
dopravné a balné náklady objednávateľovi za prepravu reklamovaného tovaru k dodávateľovi.

8. Dodávateľ je povinný do 5 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy minimálne v rozsahu: názov tovaru, 
typ, výrobca, opis technických parametrov, vrátane fotografického vyobrazenia, rozpis ceny tovarov podľa jednotkových cien 
bez DPH aj s DPH so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta.

9. Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení v štandardnej kvalite pre bežných užívateľov.

10. Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou 
špecifikáciou pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez 
potreby ďalších nákladov objednávateľa.

11. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ 
po nadobudnutí účinnosti dohody bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na produkt špecifikovaný objednávateľom.

12. Dodávateľ vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry bude dodací list a preberací protokol. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti,  v súlade so zákonom o účtovníctve 
ako aj  stanovené v § 71 ods. 2 zákona č.  222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, vrátane označenia čísla 
zmluvy.  Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla Objednávateľa.

13.Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu 2 rokov od protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy 
Objednávateľom. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Dodávateľ.

14.Ak si Objednávateľ  uplatní nárok na odstránenie vady predmetu zmluvy v rámci záručnej doby, dodávateľ je povinný 
zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na 
opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom objednávateľom, pričom dni pracovného voľna a 
pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho 
plného sfunkčnenia na vlastne náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do dvadsiatich dni od nahlásenia vady.

15.V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady a Dodávateľ 
povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy 
hrubou nedbanlivosťou Objednávateľa, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, 
neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.
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16. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

17. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

18.Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Objednávateľa v rozpore s týmto ustanovením, bude v zmysle § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 720,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.
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5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119055

V Bratislave, dňa 29.09.2021 10:00:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LIsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119055


Zákazka


Identifikátor Z202119055


Názov zákazky Výpočtová technika - Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum
diagnostiky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312812


Dodávateľ


Obchodný názov LIsyst s.r.o.


IČO 53706587


Sídlo Žilinská 864/6, Beluša, 01861, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.9.2021 4:41:10


Hash obsahu návrhu
plnenia lENbhOtBqV2P1/gnTFg5UDAuOJJlvsXRrnch8YxToTE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
pc + monitor


Prílohy:
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