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SOMI Systems, a.s„ Banská Bystrica

Zmluva o dielo č. AK819036

uzavretá podľa § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len „zmluva")

1.    Zmluvné strany

Zhotoviteľ: SOMI Systems a.s.
Lazovná 69,  974 01 Banská Bystrica

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrjca, Oddiel: Sa, vložka č.: 615/S

fčaôt}PD:gý;ičDPH:

Obj®dnávateľ:

fčaôtĺpD:g?:

lng, Miľoslav Maliniak, predseda predstavenstva
36041432 / 2020093823 / SK2020093823

(ďalej len Zhotoviteľ)

Mesto žaľnovica
Námestl® SNP 33, 966 81 žamovicn
Kamil Danko, primátor mesta
00321117 / 2021111543
(ďalej ten ObjednávaiteD

2. Predmet zmluvy

2.1       Zhotovĺteľ  sa   na   základe  tejto   zmluvy  zaväzuje   pre   Objednávateľa   vykonať  audit   ku   kybernetickej
bezpečnosti  v zmysle zákona  č.:  69/2018 Z.  z.  a k informačnej  bezpečnosti vo verejnej  správe v zmysle
zákona č.: 95/2019 Z. z. metodikou popísanou v normách lso 27000.

2.2      0bjednávateľ  sa  zaväzuje  bez  odkladu  protokolárne  pľevziať  Zhotoviteľom  vypracované  a  poskytnuté
materiály   (ďalej   len   „dokumenty").   Objednávateľ   má   lehotu   14   dní,   ktorá   začína   plynúť   odo   dňa
protokolámeho   prevzatia   dokumentov  týkajúcich   sa   predmetu   zmluvy  na   vyjadrenie  sa   k nim   a na
vznesenie   prĺpadných   pripomienok.   Mámym   uplynutím   tejto  lehoty  sa   predmet  zmluvy  považuje  za
akceptovaný a riadne prevzatý Objednávateľom. Objednávateľ je povinný za akceptovaný predmet zmluvy
zaplatiť  dohodnutú  cenu  podľa  bodu  4  tejto  zmluvy.  Pripomienky vznesené  po  lehote  uvedenej  v tomto
odseku sa budú považovať za reklamáciu diela a budú riešené v zmysle Obchodného zákonníka.

3. Miesto, spôsob a doba pln®nia

3.1      Zhotoviter sa  zaväzuje  predmet  zmluvy odovzdat' Obi.ednávateľovi  najneskôr  do  45  pracovných  dní  od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Podmienkou pľe začatie plnenia diela Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy
je poskytnutie potrebnej súčinnosti Objednávateľa.

3.2      Miestom plnenia predmetu zmluvy sú priestory zhotoviteľa a priestory objednávateľa.

4. Cena p]nenia a spôsob platenia
4.1      Zmluvné strany sa dohodli,  že zmluvná cena za predmet plnenia podľa bodu 2 tejto zmluvy je stanovená

dohodou podra § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. vo yýške 3700,-€ bez DPH, 4440,-€ s DPH.

4.2      Zmluvné strany sa dohodli,  že Objednávateľ v súvislosti  s plnenĺm  predmetu zmluvy uhradí Zhotoviteľovi
náhradu prepravných nákladov v sadzbe 0,40 € bez DPH / km.

4.3      Daň  z pridanej   hodnoty  je  20%,   resp.  vzmysle  platných  sadzieb.   Objednávateľ  uhradí  Zhotoviteľovi
zmluvne stanovenú cenu podľa bodu 4.1  a 4.2 na základe faktúry so 14 dňovou splatnosťou vystavenej po
odovzdaní a prevzatí diela.

5. Osobitné dojednania

5.1       Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vzniknú iné požiadavky nešpecffikované v tejto zmluve, budú tieto
požiadavky riešené dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch strán.

5.2      Dokumenty,  ktoľé sú  predmetom  tejto zmluvy,  slúžia  Objednávateľovi  výhradne  pre jeho  inteľné potreby
a týmto sa zaväzuje, že nebude predmetné dokumenty ani ich obsah ďalej Šíriť pre potľeby tretích strán.

5.3      Dokumenty sú vlastníctvom Objednávateľa, autorské práva si vyhradzuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ podpisom
tejto  zmluvy  udeľuje  Objednávateľovi  úplný  a neobmedzený  súhlas  na  použitie  dokumentov,   ktoré  sú
predmetom tejto zmluvy pre všetky intemé potreby Objednávateľa.
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6. Sainkci®

6.1       V prípade omeškania Objednávatera  so zaplatením  ceny diela  podľa  bodu 4.1  tejto zmluvy je Zhotoviteľ
oprávnený uplatniť si u Objednávateľa pÍsomnou výzvou úrok z omeškania vo výške určenej v § 1  odst.1
Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktoiým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.2      V  prípade  omeškania  Zhotoviteľa  s plnením   predmetu  zmluvy,  je  Objednávateľ  oprávnený  uplatniť  si
u zhotoviteľa  písomnou  výzvou  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  určenej  v  §  1   odst.1
Naľiadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., kton7m sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ zodpovedá len za omeškanie plnenia,  ktoré spôsobil sám alebo osoby, ktoré plnením predmetu
zmluvy poveril.

6.3

6.4

Zhotoviteľ  má  právo  dočasne  prerušiť  plnenie  predmetu  zmluvy  v  prípadoch  neplnenia  si  zmluvných
záväzkov   zo  strany  Objednávateľa.   Zhotoviteľ  je   povinný  v plnení   predmetu   zmluvy  pokračovať  po
odpadnutí prekážky na strane Objednávateľa, pokiaľ prekážka nebude mať za následok navýšenie ceny za
predmet diela, navýšenie prácnosti alebo znemožnenie v pokračovanĺ plnenia predmetu zmluvy.
Táto zmluva nezakladá povinnosť oprávnenej strany vyžadovať od druhej strany zaplatenie sankcií.

7. Vady diela

7.1,     Objednávateľ uplatňuje reklamácie na dodaný predmet zmluvy len písomným spôsobom.

7.2      Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela  a nároky Objednávateľa  z vád  diela  sa spravujú  ustanoveniami
§ 560 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka.

7.3      Zhotoviteľ zodpovedá za vady,  ktoré má dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom  aj v prípade,  ak sa
vady ukážu kedykoľvek po prevzatí diela Objednávateľom.

7.4      Zhotoviteľ zodpovedá za to, že audit bude vykonaný v súlade s dotknutými zákonmi v zmysle bodu 2.1  tejto
zmluvy  a v súlade  s podkladmi  získanými  od  Objednávatera.  Zhotoviteť  nezodpovedá  za  pochybenia
Objednávateľa  alebo  jeho  zamestnancov  v súvislosti  s vykonaním  audit.u  ani  za  audit  vypracovaný  na
základe neúplných, nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií od Objednávateľa.

8. Povinnosti Objednávateľa a Zhotovit®ľa

8.1       0bjednávateľ  poskytne  Zhotoviteľovi  všetky  potrebné  podklady  pre  vyhotovenie  predmetu  zmluvy  aj

žhagttávvT,:#ovi:iä3,#raágeuzodkiää?;ású#::sáťv3:iapouaeubdyitg,.nen?b#veattueľ-,S;vFovftäáuá:mrpoozss#::ť
8.2      0bjednávateľ   zabezpečí   účasť   osoby   oprávnenej   k   ďalšiemu   konaniu   podľa   tejto   zmluvy,   najmä

k  preberaniu   predmetu  zmluvy.  Objednávateľ  je  povinný  predmet  zmluvy  riadne  prevziať  a pÍsomne
potvrdiť jeho prevzatie.

8.3      Ak  zistí  Zhotoviteľ,  že  časové  alebo  obsahové  plnenie  zmluvy  je  ohľozené,  je  povinný  o  tom  ihneď
informovať Objednávateľa spolu s uvedenim návrhu nového termínu ukončenia diela.

8.4      Výsledok  činnosti,  ktorá  je  `predmetom  diela  podra tejto  zmluvy  nie  je  Zhotoviter  oprávnený  poskytnúť
akejkoľvek  inéj  osobe než Objednávateľovi.  Túto  povinnosť Zhotoviteľ nemá  len v prípade,  že  ho od  nej
sprostí súd alebo iný oľgán Štátnej či verejnej moci.

8.5      Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa objednávateľa, ktoré
sa dozvedel počas realizácie tejto zmluvy a to aj po jej ukončení vrimúc prípad, kedy ho tejto mlčanlivosti
sprostí súd alebo iný orgán štátnej či verejnej moci.

9. Odstúpenle od zmluvy

9.1       Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od  zmluvy,  ak je Objednávateľ s plnením  podľa  bodu  8.1  v omeškaní  o
viac ako  15 dnĺ oproti dohodnutému temínu,  alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
a k náprave nedôjde ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej Zhotoviteľom .

9.2      0bjednávater  je  oprávnený  odstúpiť  od  zmluvy,  ak  je  Zhotoviter  v  omeškaní  s riadnym  vykonaním  a
odovzdanĺm predmetu zmluvy viac ako 30 dní, alebo podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
a k náprave nedôjde ani po uplynutí pľimeranej dodatočnej lehoty stanovene Objednávateľom.

9.3      Každá  zo zmluvných  strán je oprávnená túto zmluvu  vypovedať,  ak sa  pre  ňu  stalo  plnenie zmluvných

8äviäc8:ntáq:|k°dTanemméšíäg3gšônvú°cd°pV#°réd#8#°#:asFevdp#riov#š9,:ť3P;:Pa#%š:ašr:Vk:8rnoáJeB8iä
výpoveď  doručená  druhej  strane.  Vypovedať  zmluvu  môže  Objednávatef  aj  bez  udania  dôvodu  a to
s trojmesačnou výpovednou lehotou.  Plnenia zmluvy,  ktoré vznikli pred obdržaním výpovede sú zmluvné
strany povinné riadne vykonať tak, ako je to v zmluve uvedené.
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9.4      Ak zmluva zanikne z dôvodov na strane Objednávateľa,  Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi náklady,  ktoré
tento preukázateľne a účelne vynaložil  pri  plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v tomto prípade
odovzdať Objednávateľovi výsledky svojej činnosti vzťahujúce sa k predmetu  plnenia vrátane podkladov,
ktoré prevzal od Objednávateľa na účely plnenia zmluvy.

10. Záv®ľečnó ustanovenla    .

10.1    Vzťahy   medzi   zmluvnými   stranami   neupľavené   touto   zmluvou   sa   riadia   príslušnými   ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

10.2    Zmluva  je  platná  odo  dňa  podpisu  oboma  zmluvnými  stľanami.  Zmluvu  je  možné  rozšíriť  písomnými
dodatkami, objednávkami, o ďalšie čjnnosti súvisiace s kybernetickou a infomačnou bezpečnosťou.

10.3   Táto   zmluva   nadobúda   účinnosť   dňom   nasledujúcim    po   dni   jej   zverejnenia   na   webovom   sídle
Objednávateľa   vzmysle   zákona   č.   211/2000   Z.   z.   oslobodnom   prístupe   k infomáciám   avsúlade
s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

10.4   0sobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve,  môžu  byť použité na spracovanie
v infomačných   systémoch   zmluvných   strán   pre   účely   súvisiace   s   touto   zmluvou   s čím   štatutárni
zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.

10.5   Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za to, že predmet zmluvy bol vyhotovený bez porušenia autorských práv,
duševného vlastníctva či iných práv tretĺch osôb.

10.6   Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch ľovnakej platnosti, z ktorých Objednávateľ dostane dve vyhotovenia
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

10.7    Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  zmluvu  uzavreli  slobodne  a  vážne,  nie  v  tiesni  a  nápadne  nevýhodných
podmienok  alebo  v  omyle,  jej  obsahu  porozumeli  a  na  znak  svojho  súhlasu  s jej  znením  ju  potvrdzujú
podpism i oprávnených zástupcov.

VBanskejBystricwňa:T..i:.A.U.!...!.!.t.9....
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SOMI Syst®mš a.s.'  Ing. Miroslav Maliniak

vžjď"riNri^,ďNňíď...!.ŕ„!..`...ĺ!../Í
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