
Kúpna zmluva 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2   Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb 

 

          
(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  

  

Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

Sídlo: Mamateyova  17, 851 01 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Marcel Forai, MPH predseda predstavenstva 

IČO: 35 937 874 

DIČ: 2022027040 

IČ DPH: SK2022027040 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000182424/8180 

Osoba oprávnená konať vo 

veciach technických: 

 

  

(ďalej len .kupujúci")  

 

a 

 

Predávajúci:  

  

Názov: Disig, a.s. 

Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Ľuboš Batěk – predseda predstavenstva 

Ján Cesnak – podpredseda predstavenstva 

IČO: 35975946 

DIČ: 2022116976 

IČ DPH: SK2022116976 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  

Číslo účtu: 2625768772/1100 

Zapísaný v Obchodnom 

registri Okresného súdu ., 

oddiel Sro, vložka č.: 

Okresný súd Bratislava I 

Oddiel: Sa , vložka č.: 3794/B 

  

(ďalej len "predávajúci")  

 

  



Preambula 

Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podlimitnú zákazku      

s elektronickou aukciou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenej v Úradnom vestníku ÚVO na základe výzvy na 

predkladanie ponúk  zo dňa 20.11.2013. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Sa , vložka č.: 3794/B a výpis tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy a miesto dodania 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu  sieťový hardvérový bezpečnostný 

modul (HSM modul) na ochranu kryptografických kľúčov  vyplývajúci z technickej špecifikácie  predmetu 

obstarávania, ktorá je uvedená v Prílohe č.  1 tejto zmluvy, poskytovanie servisných služieb HSM modulu 

a vykonanie školenia pre správcov HSM modulu.   Kupujúci sa zaväzuje  predmet zmluvy prevziať 

a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú  cenu. 

 

2. Súčasťou tejto zmluvy je dodávka sieťového HSM modulu, jeho  inštalácia, konfigurácia a migrácia dát 

z pôvodného do nového HSM modulu a školenie pre 3 správcov modulu.  Sieťový HSM modul požadujeme 

dodať v počte  1 ks.  

 

3. Podrobná vecná a technická špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1  tejto  zmluvy, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

4. Tovar musí byť prispôsobený na pracovné prostredie, technické normy a bezpečnostné prostredie 

Slovenskej republiky. Technické parametre dodávaného tovaru nesmú klesnúť' do inej výkonnostnej úrovne 

ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

5. Miesto dodania tovaru je: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Datacentrum SITEL, Kopčianska 20,  

Bratislava. 

 

 

Čl. III 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:  

Cena bez DPH: 52.225,20                        

DPH: 10.445,04 

Celková cena s DPH: 62.670,24 

Slovom: šesťdesiattritisícdvestoštyridsať EUR 

 

2. V cene za  predmet zmluvy sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane prípadného cla, ceny obalov, 

ich odvozu a likvidácie, nákladov na dopravu, poistné, záručný servis, inštaláciu a implementáciu HSM 

modulu, migrácia údajov z pôvodného do nového HSM modulu, školenie správcov HSM modulu.  Bližšia 

špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2 (cenová tabuľka), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  tejto 

zmluvy. 

 

3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru kupujúcemu do 7 dni od písomného prevzatia dodávky predmetu  

zmluvy  kupujúcim. Podkladom pre fakturáciu je protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu  zmluvy (ďalej 

len preberací protokol"). 

 

4. Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti podľa platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť na opravu. Lehota 

splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry 

obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti kupujúcemu. 

 



5. Cenu za   predmet zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry s lehotou 

splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

6. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu, ktoré mu vznikli z 

dôvodu  uplatnenia ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s 

príslušným daňovým úradom. 

 

Čl. IV 

Spôsob, termín a podmienky dodania 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy do 30 dní odo dňa  

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v bode 1. tohto článku na miesto určené 

v čl. II bod 5 tejto zmluvy v požadovanom množstve, kvalite a podľa technickej špecifikácie uvedenej 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

3. Predmet dodávky sa považuje za riadne dodaný po inštalácii a implementácii HSM modulu, po migrácii 

údajov z pôvodného do nového HSM modulu, po odskúšaní základných funkcií povereným pracovníkom 

sekcie informačných technológii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., po vykonaní školenia a schválením 

a podpísaním písomného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  

. 

4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu dodávky v prípade, ak má  viditeľné vady, najmä 

poškodené obaly, nefunkčné časti, alebo nebola dodržaná zmluvne dohodnutá technická špecifikácia. 

 

 

Čl. V 

Základné práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúcemu vzniká povinnosť predmet  zmluvy riadne dodať a odovzdať kupujúcemu na dohodnutom 

mieste, čase, kvalite a stave spôsobilom na použitie, o čom predávajúci predloží kupujúcemu na potvrdenie 

preberací protokol. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet  zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu. 

 

3. Predávajúci sa zaväzuje pri plnení predmetu  zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať 

technické normy, príslušné všeobecne záväzne právne predpisy ako aj podmienky určené v tejto  zmluve. 

.  

 

Čl. VI 

Vlastnícke právo  

 

Kupujúci  nadobúda vlastnícke právo k riadne a včas dodanému predmetu  zmluvy až po zaplatení  ceny  

predávajúcemu. 

 

Čl. VII 

Záručný servis a záručná doba 

. 

1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet dodávky  36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

odo dňa prevzatia riadne dodaného predmetu zmluvy a potvrdením preberacieho protokolu kupujúcim.  

 

2. Ak sa na predmete  zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby predávajúci je povinný poskytnúť 

kupujúcemu bezplatne záručný servis v miestach inštalácie predmetu zmluvy, t. j. v Datacentre SITEL, 

Kopčianska 20,  Bratislava.  

 

3. Počas plynutia záručnej doby sa predávajúci zaväzuje nastúpiť na servisný zásah v pracovných dňoch 

najneskôr do 24 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah, prípadne od jej nahlásenia (postačujúcou 

a pre predávajúceho záväznou formou nahlásenia vád je aj faxová, e-mailová alebo telefonická správa, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak). 

 

4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady predmetu  zmluvy pri záručnom servise najneskôr do 

48 hodín od doručenia požiadavky na servisný zásah podľa bodu 3 tohto článku na mieste inštalácie 

predmetu  zmluvy. 



 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodstránenia vady na predmete  zmluvy do 48 hodín v dobe 

plynutia záručného servisu bude reklamácia riešená dočasným zapožičaním ekvivalentného zariadenia 

výmenným spôsobom.         

                                        

6. V prípade neodstránenia vady predmetu zmluvy (poruchy) alebo neposkytnutia   náhradného zariadenia 

predávajúcim v termíne podľa bodu 5  tohto článku je kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 20 eur za každú aj začatú hodinu  z omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol predmet dodávky v oprave. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy pri vadách predmetu dodávky sa budú riadiť § 422  a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky na zodpovednosť za vady tovaru. 

 

 

Čl. VIII 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu  zmluvy je kupujúci oprávnený účtovať zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny dodávky za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má predávajúci právo 

účtovať úroky z omeškania  v zmysle § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 

Čl. IX 

Náhrada škody 

 

Kupujúci má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej daňovej povinnosti 

predávajúceho, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a následne uplatnením ručenia za daň voči kupujúcemu v zmysle § 69b tohto zákona.  

Kupujúci má zároveň právo uplatniť u predávajúceho i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b 

zákona č. 222/2004 Z. z., s príslušným daňovým úradom. 

 

Čl. X 

Doba trvania a jej zánik 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

 

2. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto  zmluvy v prípade, že predávajúci poruší 

podstatné zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti sa považuje predovšetkým 

nedodanie predmetu zmluvy riadne a včas v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

3. Predávajúci vyhlasuje, že dodaný predmet zmluvy je bez právnych vád. V prípade vzniku právnych vád na 

dodanom predmete zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto  zmluvy a predávajúci je povinný 

uhradiť kupujúcemu škodu vzniknutú z titulu plnenia dodávky s právnymi vadami. 

 

4. V prípade odstúpenia od  zmluvy je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od  zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah založený touto  zmluvou ukončiť formou vzájomnej písomnej 

dohody. 

 

6. Zmluvná strana môže túto  zmluvu ukončiť z akéhokoľvek dôvodu formou písomnej výpovede.  Zmluvu 

možno vypovedať v lehote 2 mesiacov pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

7. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy a výpoveď sa doručujú druhej zmluvnej strane poštou alebo 

kuriérom na adresu uvedenú v záhlaví tejto kúpnej zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa 

považuje za doručenú po uplynutí troch pracovných dni odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom 

nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok doručenie zásielky. 

 

 

 



8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od   zmluvy ak zistí, že predávajúci je zverejnený v zozname osôb,  u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dane z pridanej hodnoty  podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 

bodu zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  ktorý v zmysle § 69 

ods. 15 tohto zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy 

Slovenskej republiky. Zmluva zaniká dňom doručenia  písomného odstúpenia predávajúcemu. 

 

Čl. XI. 

Subdodávatelia 

 

1. Kupujúci podpisom tejto  zmluvy akceptuje všetkých subdodávateľov predávajúceho, čo však 

predávajúceho nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka a 

tejto  zmluvy. Subdodávatelia sú uvedení v Prílohe č. 3   tejto zmluvy. 

 

2. Pri plnení inou osobou (subdodávateľom) má predávajúci zodpovednosť akoby predmet  zmluvy plnil sám. 

 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa  ustanovenia § 47a Občianskeho 

zákonníka . 

 

2. Vzťahy neupravené touto  zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými Slovenskej republiky. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto  zmluvy budú riešiť 

prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. Na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy 

Slovenskej republiky. 

 

4.  Prílohami tejto   zmluvy sú: 

Príloha č. 1 -  Technická špecifikácia  

Príloha č. 2 -  Cenová tabuľka  

Príloha č. 3 –  Zoznam subdodávateľov    

   

Táto  zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch,  z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva 

výtlačky. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si kúpnu zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

V Bratislave, dňa ..............................                V Bratislave, dňa ..............................                                                                                

 

 

 

 

 

.........................................     ...................................................................  

     Ing. Ľuboš Batěk                                                                        Ing.Marcel Forai, MPH  

predseda predstavenstva                                                 Predseda Predstavenstva   

 Disig, a.s.                                                Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.             

 

 

 

 

................................................ 

              Ján Cesnak    

 podpredseda predstavenstva                                                 

                Disig, a.s. 

  



 

Príloha č. 1   Technická špecifikácia   

  
 

Predmetom obstarávania je sieťový „Hardvérový bezpečnostný  modul“ (ďalej len „HSM modul“),  ktorý je 

určený na bezpečné uchovávanie kryptografických kľúčov, používaných v prostredí IS  VšZP. (IS informačný 

systém) 

Súčasťou predmetu zákazky sú okrem dodávky HSM modulu  aj súvisiace služby, t.j. doprava,  vykládka, 

prípadne clo,  ceny obalov a ich odvoz a likvidácia, záručný servis, inštalácia a implementácia  HSM modulu,  

migrácia údajov z pôvodného HSM modulu do nového, školenie pre 3 správcov modulu.  

 

       Špecifikácia 

 
Typ: Sieťový HSM modul 

HSM certifikovaný a) bezpečnostný FIPS certifikát minimálne na úrovni FIPS 140-2 

Level 3,  

b) HSM musí využívať kryptografický komponent certifikovaný na 

Národnom bezpečnostnom úrade SR 

 

Podporované bezpečnostné 

protokoly 

SSL v2/3, SET, TLS, S/MIME 

Požadovaný minimálny výkon 3000 TPS pri podpisovaní 2048 bit RSA 

Podporované OS  Win 2008 R2 a vyšší, AIX 6.1 a vyšší 

Elektrické napájanie 2x 220V zdroj 

Dátová sieť  minimálne 2x 100/1000 Mbps sieťová konektivitu pre redundantné TCPIP 

pripojenie podporujúce Cisco failover pripojenie 

 

Fyzické prevedenie montovateľný do štandardného 19“ racku 

Ostatné požiadavky a) HSM musí umožňovať bezpečné zálohovanie a obnovu kľúčov.  

b) HSM musí byť prepojiteľný a byť schopný pracovať v súčinnosti s 

hostiteľským počítačom, na ktorom sú umiestnené logické 

rozhrania dodávané výrobcom a aplikácie používajúce služby 

HSM.  

c) Musí mať podporu pre vzdialenú správu 

d) Podpora pre Java prostredie (core aplikácia): 

 

* pure Java library for communication with HSM ( 

encrypton,decryption,signing,verification ) 

                ** pure == without native/JNI library == no DLL, no shared 

library 

                ** JDK version 6 ( could be less, but no more ) 

 

 

 

 Inštalácia a uvedenie do prevádzky 

Inštalácia  Inštalácia a implementácia zariadenia v prostredí obstarávateľa 

Migrácia 
Migrácia kľúčov z  nForce 1600 PCI, výrobca/spoločnosť nCipher 

(THALES) 

Školenie na zabezpečenie prevádzky 
Školenie pre 3 správcov HSM Modulu 

 

Záruky 

Záruka a záručný servis 3 roky v zmysle podmienok uvedených v priloženom návrhu Kúpnej 

zmluvy 

 

 



Príloha č. 2      Cenová tabuľka 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

P.č. Popis položky MJ Množstvo 

Jednotko

vá cena v 

€ bez 

DPH 

Výška 

DPH pri 

sadzbe 

20% 

Jednotková 

cena v € s 

DPH 

Cena spolu  v € 

s DPH 

1. Dodávka HSM modul ks 1 47.005,20   9.401,04  56.406,24 56.406,24 

2. 

Služby: Inštalácia 

a implementácia v prostredí 

kupujúceho, migrácia údajov 

z pôvodného HSM modulu  do 

nového HSM modul , záručný 

servis 

 

 

celok 

 

 

1 

 

 

4.176,00  

  

 

835,20 

  

 

5.011,20 

 

 

5.011,20 

3.  
Školenie správcov HSM 

modulu – 3 účastníci – 2 dni 
celok 1 1044,00  208,80 1.252,80 1.252,80 

∑ 
Cena spolu bez DPH 52.225,20 

∑ Cena spolu s DPH 62.670, 24 

 
 

 

 

 

V Bratislave, dňa .............................. 

 

 

 

Podpis predávajúceho: 

  .................................... 

  Ing. Ľuboš Batěk 
predseda predstavenstva 

  Disig, a.s. 
 
 
 

 .................................... 

        Ján Cesnak 
podpredseda predstavenstva 

   Disig, a.s. 



  

Príloha č. 3       Zoznam subdodávateľov  
 

 

Obchodné meno: Disig, a.s. 

Adresa sídla: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 

I. * Zabezpečenie predmetu zmluvy „Dodávka sieťového hardvérového bezpečnostného modulu“ zákazky 

vyhlásenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. ..........................pod 

číslom .............. budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov: 

 

Obchodné meno subdodávatel'a uvedené v Obchodnom registri: --- 
Adresa sídla uvedené v Obchodnom registri:     --- 
Percentuálny podiel subdodávky: % z celkovej ceny predmetu dodávky bez DPH --- 
Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:    --- 
 

II. * Zabezpečenie uvedeného predmetu zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov. 

 

 

 

V Bratislave, dňa .............................. 

 

 

Podpis predávajúceho: 

.................................... 

Ing. Ľuboš Batěk 
predseda predstavenstva 

 Disig, a.s. 
 
 
 

 .................................... 

        Ján Cesnak 
podpredseda predstavenstva 

   Disig, a.s. 
 
 

 

„*“ prečiarknuť alebo podčiarknuť bod I. alebo bod II 

 


