ZMLUVA O

DIELO

uzavretá pod!'a ust. § 536 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení nesk. predpisov Obchodný zákonník, medzi:
Zmluvné

strany:

1. Objednávatel':

BodvaTei s.r.o.

so sídlom: Školská č. 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: Valéría Vincová - konateľka spoločností
regístrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Odd.: Sro, VI. č. 12853N
IČO
36210269
2021601670
DIČ
bank. spoj. : VÚB a.s. Košice č. ú: 1571583654/0200
2. Zhotovitel':

CUBS,

s.r.o.

so sídlom
v zastúpení:

Masarykova č. 21, 040 01 Košice
Mgr. Jaroslav Dzurik - konate!'om spoločnosti

registrácia

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.
Odd. Sro, VI. č. 14190/V

IČO
DIČ
Bank. spoj.

36572799
2021740721
SBERBANK, a.s., č. účtu: 4350253209/3100

uzatvárajú zmluvu o dielo s následujúcim znením

ČI. I.
Predmet diela

1.1

Zhotovite!' sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v následujúcom rozsahu :
- vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
- vypracovanie smerníc v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných úda-

údajov,
- vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
vypracovanie poverení zodpovedných osôb,
- vypracovanie poučení a poverení oprávnených osôb,
- vypracovanie evidenčných listov všetkých informačných systémov,
vykonanie odborného školenia zo zákona o ochrane osobných údajov.
o

o

1.2

Zhotoviteľzároveň zabezpečí spoločne

s prevádzkovatei'om IS :

- obhliadku objektov, v ktorom je prevádzkovaný informačný systém a prieskum zranite!' nosti informačného systému (citlivé miesta),
- anaiýzu jestvujúcich technických, organizačných a personálnych opatrení,
hodnotenie bezpečnosti informačného systému,
- súčinnosť pri určení osôb zodpovedných za zákonnosť prevádzkovaných IS.
o

1.3

Dielo podľa tejto zmluvy a v rozsahu podľa bodu 1.1 a 1.2 bude vykonané v súlade so zákkladnými pravidlami bezpečnosti a zákonnosti prevádzkovaných informačných systémov, vy danými bezpečnostnými štandardami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
a účinnými na území Slovenskej republiky ( najmä ust. § 16 a nasl. Zák. č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov (ďalej len "zákon o ochrane osob
ných údajov"), právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskych spoločenstiev a me
dzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
o

o

1.4

Objednávatel'sa zaväzuje zhotovený projekt prevziať a zaplatiť za dielo.

1.5

Zhotovitel' prehlasuje, že na vykonávanie
10sť.

činnosti

podl'a tejto zmluvy má odbornú spôsobi-

ČI. II.

Doba vykonania diela

2.1

Zhotoviteľsa

zaväzuje vypracovať predmetný bezpečnostný projekt:

v lehote do 30.07.2013
ČI. III.
Cena diela a platobné podmienky

3.1

Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá:
vo výške 990,00 C
slovom: deväťstodeväťdesiateuro.

3.2

Cena podľa bodu 3.1 je uvedená bez DPH, nakol1<o zhotoviteľ nie je platcom DPH.

3.3

Nárok na zaplatenie ceny diela vzniká až riadnym zhotovením a odovzdanim predmetu diela
Objednávatel'ovi, na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

3.4

Cena diela podľa bodu 3.1 je splatná na základe faktúry vystavenej a doručenej objednáva teľovi, s náležitosťami daňového dokladu, so splatnosťou do 30 dní od vystavenia
faktúry.
Zhotovitel'zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na
doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť až doručenlm úplnej faktúry bez vád.

3.5

3.6

AkékoIVek práce naviac je zhotovitel' povinný vopred odsúhlasiť s objednávatel'om vplsomnej
forme ( dodatkom k zmluve) Inak nemá nárok na ich úhradu.

3.7

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou ceny diela podľa bodu 3.4 má
zhotoviteľ právo na základe predchádzajúcej plsomnej výzvy o úhradu ceny diela, vyúčtovať
objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý delÍ omeškania.
ČI. IV.
Ukončenie zmluvného vzťahu

4.1

4.2

Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže byť ukončený:
a) zhotovenim a riadnym odovzdanim predmetu diela
b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa ak zhotoviteľ poruši ustanovenie čl. I.
a II. Zmluvy
c) vypovedaním zmluvy v iných prlpadoch hodných osobitného zreteľa.
Výpovedná doba je jedno mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
mesiaca po doručeni výpovede.
ČI. V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Zhotovitel' je povinný:

5.2

vykonať predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou, riadne a včas v rozsahu
tejto zmluvy a ust. §16 a nasl. Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
b) zabezpečiť aj ďalšie touto zmluvou nešpecifikované, ale s predmetom zmluvy súvisiace
činnosti na základe požiadavky objednávatel'a a po dohode obidvoch zmluvných strán.
Objednávatel' je povinný:

a)

a)

poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie bezpečnostného projektu - prevádzkovaného
informačného systému.
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ČI. VI.

Povinnosťmlčanlivosti

6.1
6.4

Zhotovitel' sa zaväzuje povinnosťou mlčanlivosti o informáciách, ktoré sa dozvie pri zhotovo vaní diela.
Ak zhotovitel' poruši povinnosť mlčanlivosti o predmete diela tejto zmluvy zaväzuje sa uhradiť
objednávatel'ovi celý rozsah škôd spôsobených týmto porušením v peniazoch v lehote do 15
dní od Ich vyfakturovanla zhotovitel'ovl. Okrem toho je zhotoviteI' povinný vydať
objednávatel'ovi bezdôvodné obohatenie, ktoré by získal porušením mlčanlivosti v lehote do
15 dní od uplatnenia požiadavky objednávaterom. Ak zhotovi tel' tieto lehoty nedodrží,
zaväzuje sa zaplatiť objednávaterovi zmluvnú pokutu 0,5 % za každý deň omeškania z dlžnej
sumy až do zaplatenia.
ČI. VII.
Sankcie

7.1

7.2

7.3

V prípade omeškania zhotovitel'a s dodaním predmetu zmluvy (s výnimkou okolností vylú čujúcich zodpovednosť) je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi úrok z omeškania
vo výške 0,04 % z ceny diela za každý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávatera s poskytnutím zhotoviterovi všetkých potrebných podkladava Informácii, ako aj potrebnej súčinnosti nevyhnutnej pre vypracovanie bezpečnostného
projektu objednávaterom prevádzkovaného informačného systému, o dobu omeškania sa
posúva termín odovzdania predmetu diela podra bodu 2.1 tejto zmluvy.
V prípade, že zhotovitel' neodstráni reklamáciu objednávatel'a v lehote podra bodu 6.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30,- ( za každý deň omeškania.
Tým nie je dotknuté právo objednávatera na úhradu preukázatel'ne vzniknutej škody pre sahujúcej uhradenú zmluvnú pokutu.
ČI. VIII.

Zodpovednosťza vady

v

8.1

Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený pod ra tejto zmluvy
s pokynmi objednávatera.

súlade

8.2

Zhotoviterzodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho dodania.

8.3

Zhotovitel' sa zaväzuje, že poskytne na predmet diela pod ra tejto zmluvy záruku v trvaní 12
mesiacov odo dňa prevzatia diela.

8.4

Záručná lehota začína plynúť dňom riadneho odovzdania predmetu diela. Pre záruku platia

primerane ustanovenia § 429 - 431 Obch. zák.
8.5

8.6

8.7

Zhotovitel' zodpovedá za akúkolVek kvantitatívnu a kvalitatívnu vadu, ktorú má predmet diela
v čase jeho odovzdania. Zhotovi tel' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podra požia daviek objednávatel'a v súlade s platnými právnymi a bezpečnostnými predpismi
a požiadavkami a oprávnenými záujmami objednávatera.
Zhotovitei' nezodpovedá za vady, ktoré vznikli nesprávnym použitím podkladov od objedná vatera a zhotovitei' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť Ich nevhodnosť
alebo ak na to písomne upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.
Zhotovitel' je povinný vybavíť reklamáciu objednávatera bezodkladne, najneskôr do 30 dní
odo dňa jej doručenia.

8.8

Náklady súvisíace s oprávnenou reklamáciou objednávatel'a znáša zhotovitel'. Odstránenie
vád počas záručnej doby je bezplatné.

8.9

Reklamácia musí byť písomná s popisom vád a nedostatkov a doručená zhotovlterovi.

Zánikom platnosti zmluvy alebo jej vypovedaním nezaniká nárok na uspokojenie
pohradávak, ktoré vznikli podl'a tejto zmluvy.
8.11 Objednávatersa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviterovi zmenu súčasného
stavu prevádzkovaných informačných systémov alebo vzník nových skutočností resp. stavu,
ktorý má podstatný vplyv na ochranu spracúvaných osobných údajov v prevádzkovaných
Informačných systémoch.
8.10
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Čl. IX.
Autorské práva

9.1

Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo, ktorého vytvorenie je predmetom tejto zmluvy je predmetom ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorského zákona v znení nesk. predpisov.

9.2

Zhotovitei' poskytuje objednávatel'ovi týmto časovo neobmedzenú licenciu na použitie predmetného autorského diela v rozsahu potrebnom na plnenie povinností objednávateľa podľa
zákona o ochrane osobných údajov,

9.3

Licencia sa objednávatel'ovl udel\Jje bez možnosti udeliť sublicenciu, s výnimkou osoby
s majetkovou účasťou objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo ani jeho časť nepoužije v rozpore s udelenou licenciou a
to najmä, že nebude:
- dielo alebo jeho rozmnoženiny žiadnym spôsobom rozširovať,
- vyhovovať rozmnoženiny diela alebo jej časti s výnimkou rozmnoženín na úradné účely
alebo pre archív objednávatela,
spracovávať, prekladať meniť dielo ani jeho časť (okrem zmeny diela v prípade zmeny
prislušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na dielo).

9.4

ČI. X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotoviteľ vyzve objednávatel'a na prevzatie vypracovaného bezpečnostného projektu
informačného systému, ktoré odovzdá v jedinom výtlačku objednávateľovi do 30.07.2013
v sídle objednávatel'a.
Čl. XI.
ustanovenia

Záverečné

11, 1 Meniť alebo dopíňať obsah tejto zmluvy bude možné len po vzájomnej dohode formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpisané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
11,2 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
11,3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrži jeden
výtlačok.

11.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.
11,5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Čl. XII.
Zástupcovia zmluvných strán

12.1 Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú:
za objednávateľa:
za zhotovitel'a:

p. Valéria Vlncová - konatel1<a spoločnosti
p. Mgr. Jaroslav Dzurlk - konatel' spoločnosti.

12.2 V technických otázkach a otázkach súčinnosti pri vyhotovení diela:
za objednávateľa:
p. Valéria Vincová - konatel1<a spoločnosti
za zhotovítel'a:
p. PhDr. Jana Géciová
zamestnanec sn010čnosti, spracovateľ
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