Zaevidované

dna: 02. 12. 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. KB19055

Pod c.:

.ÍCK.J..?Łí.S...

uzavřete v zmysle úst. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znenf neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")
(ďalej len „Zmluva")

1. Zmluvné strany

Zastúpený:

SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Miroslav Maliniak, předseda představenstva

IČO:
DIČ:
1C DPH:

36 041 432
2020093823
SK2020093823

Bankové spojenie:
IBAN:

SK401100000000262313101 4

Poskytovatel':

Sídlo:

Tatra banka, a.s., Banská Bystrica

(ďalej len Poskytovater)
Město Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 OIPoprad
Ing. Anton Danko, primátor města
00 326 470
2021031144
Město Poprad nieje platcom DPH, SK 2021031144 -zdaň itefná osoba
registrovaná pře daň pódia § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znění neskoršfch predpisov

ObjednávateF:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
1C DPH:

Všeobecná úvěrová banka, a.s.

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):

SK75 0200 0000 0000 2452 4562
GIBASKBX
(ďalej len ObjednávateF)

2. Předmět zmluvy

2.1 Poskytovater sa na základe tejto Zmluvy zavazuje pře Objednávatefa vykonat' „Implementáciu opatření
vsúlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o změně a doplnění niektorých
zákonov, a so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správě a o změně
a doplnění niektorých zákonov" (ďalej len „Zákony") v členění: audit informačnej bezpečnosti, zavedenie
bezpečnostných opatření a všeobecných bezpečnostných opatení, vypracovanie bezpečnostnej
dokumentácie a vypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov. Podkládám pře uzatvorenie tejto
zmluvy je cenová ponuka PoskytovateFa zo dna 20.11.2019, předložená v rámci zakázky s nízkou
hodnotou podFa §117 zákona č. 345/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a o změně a doplnění niektorých
zákonov v znění neskorěích predpisov, ktoráje přílohou tejto zmluvy.
2.2 Objednávatef sa zavazuje bez odkladu protokolárně prevziať Poskytovatefom poskytnuté plnenie předmětu
zmluvy, alebojeho časti a při zavádzanf kybemetickej bezpečnosti a integrovaného prostredia postupovat'
v súlade so Zákonmi a podra pokynov a odporúčaní Poskytovatera. Objednávater má lehotu 30
pracovných dní, ktorá začíná plynut' ódo dna protokolárneho prevzatia služieb týkajúcich sa předmětu
zmluvy na vyjadrenie sa k nim a na vznesenie případných pripomienok. Marným uplynutím tejto lehoty sa
předmět zmluvy považuje za akceptovaný a riadne převzatý Objednávaterom. ObjednávateF je povinný za
protokolárně převzatý předmět zmluvy zaplatit' dohodnutu cenu podFa článku 4 tejto zmluvy. Pripomienky
vznesené po leháte uvedenej v tomto odseku sa budu považovat' za reklamáciu v zmysle Obchodného
zákonníka.

3. Miesto, spósob a doba plnenia

3.1 PoskytovateF sa zavazuje poskytnut' plnenie předmětu zmluvy podra bodu 4.1 tejto zmluvy najneskór do
30.4.2020 a plnenie předmětu zmluvy podfa bodu 4.2 tejto zmluvy počas účinnosti zmluvy. Podmienkou
pre začatie plnenia předmětu zmluvy Poskytovaterom podra tejto zmluvy je poskytnutie potrebnej
súčinnosti ObjednávateFa při kontrole súladu so Zákonmi.
3.2 Miestom plnenia předmětu zmluvy sú priestory Poskytovatera a priestory Objednávatefa.
3.3 Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.
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4. Cena plnenia a spósob platenia

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za předmět plnenia podl'a bodu 2.1 je stanovená dohodou
podFa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. v sumárnej výške 24 410,00 € bez DPH, 29 292,00 € s DPH,
z toho vo výěke 4 850,00 € bez DPH, 5 820,00 € s DPH za interny audit informačnej bezpečnosti, 6 100,00
€ bez DPH, 7 320,00 € s DPH za zavedenie bezpečnostných opatření a všeobecných bezpečnostných
opatření, 12 470,00 € bez DPH, 14 964,00 € s DPH za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie
a 990,00 € bez DPH, 1 188,00,- € s DPH za vypracovanie koncepcie rozvoja. Návrh na plnenie kritéria
tvoří přílohu č.1 tejto zmluvy.
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poéas 12 mesiacov od účinnosti zmluvy bude Poskytovatel' poskytovat'
Objednávatetovi bezodplatne metodickú podporu.
4.5 Daň z pridanej hodnoty je 20%, resp. v zmysle platných sadzieb. Objednavatel' uhradí Poskytovaterovi
zmluvne stanovenu cenu podfa bodu 4.1 na základe faktury, daňového dokladu, so 14 dňovou splatnosťou
vystavenej po protokolárnom odovzdaní a převzati předmětu zmluvy.
5. Osobitné dojednania

5.1 Ak v priebehu plnenia předmětu zmluvy vzniknu iné požiadavky Objednávatefa nespecifikované v tejto
zmluve, budu tieto požiadavky riešené dodatkom k tejto zmluve s písomným súhlasom oboch stráň.
5.2 Súéasťou ceny za dodanie dokumentácie a zavedenie opatření podl'a Zákonov nie je prispósobovanie
používaným standardem a specifikám ObjednávateFa nad rozsah ětandardnej implementácie.
Objednávatef je povinný stanovit' tím vlastných rudí zodpovědných za zapracovanie jeho štandardov
a specifik do opatření a dokumentácie podra požiadaviek Poskytovatel'a.
5.3 Plnenie předmětu tejto zmluvy slúži Objednávatefovi výhradné pře jeho interně potřeby
a týmto sa zavazuje, že nebude plnenie předmětu zmluvy ďalej šířit' pře potřeby třetích stráň.
5.4 Plnenie předmětu zmluvy je vlastníctvom Objednávatera, autorské práva si vyhradzuje Poskytovatef.
Poskytovater podpisom tejto zmluvy uderuje Objednávatetovi úplný a neobmedzený súhlas na použitie
plnenia předmětu zmluvy pře věetky interně potřeby ObjednávateFa.
6. Sankcie

6.1 V případe omeěkania Objednávatera so zaplatením ceny za předmět plnenia zmluvy podl'a článku 4 tejto
zmluvy je Poskytovater oprávněný uplatnit' si u ObjednávateFa písomnou výzvou úrok z omeěkania vo
výěke určenej v § 1 odst.1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.2 V případe omeěkania Poskytovatera s plněním předmětu zmluvy, je ObjednávateF oprávněný uplatnit' si
u Poskytovatefa písomnou výzvou nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. PoskytovateF zodpovedá len za
omeěkanie plnenia, ktoré sám spósobil.
7. Vady plnenia předmětu zmluvy

7.1 ObjednávateF je oprávněný uplatnit' reklamácie na poskytnuté plnenie předmětu zmluvy len písomným
spósobom.

7.2 Zodpovědnost' Poskytovatera za vady poskytnutého plnenia a nároky Objednávatefa z vád poskytnutého
plnenia sa spravujú ustanoveniami § 560 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka.
7.3 Poskytovater zodpovedá za vady, ktoré má plnenie předmětu zmluvy v čase jeho prevzatia Objednávatetom
aj v případe, ak sa vady ukážu kedykoFvek po převzati plnenia předmětu zmluvy Objednávatefom.
7.4 PoskytovateF zodpovedá za to, že plnenie předmětu zmluvy bude vykonané v súlade s dotknutými Zákonmi
v zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy a v súlade s podkladmi získanými od Objednávatera počas kontroly súladu
so Zákonmi. Poskytovatef nezodpovedá za pochybenia Objednávatefa alebo jeho zamestnancov
v súvislosti s nepravdivými atebo nedostatočnými informáciami ako ani za nedodržanie navrhnutých
pročesav, postupov a opatření.

8. Povinnosti Objednávatefa a PoskytovateFa
8.1 ObjednávateF odovzdá Poskytovatefovi všetky potřebné informácie pře plnenie předmětu zmluvy aj
s aktívnou spoluprácou počas vykonávania kontroly súladu so Zákonmi a zavádzaní potřebných opatření.
8.2 Objednávatef sa zavazuje poskytnut' Poskytovaterovi riadnu a bezodkladnú súčinnosť pře potřeby plnenia
předmětu tejto zmluvy. ObjednávateF je povinný poéas úvodného stretnutia a stanovenia systému práce
vyměňovat' konkrétné osoby spomedzi svojich zamestnancov aj s určením ich zodpovědnosti pře účely
plnenia tejto zmluvy.

8.3 ObjednávateF zabezpečí účast' osoby oprávnenej k ďalšiemu konaniu podfa tejto zmluvy, najma

k preberaniu předmětu zmluvy. Objednávatef je povinný plnenie předmětu zmluvy riadne prevziať
a protokolárně potvrdit' jeho prevzatie.
8.4 Ak zistí Poskytovater, že časové alebo obsahové plnenie zmluvy je ohrozené, je povinný o tom ihneď
informovat' Objednávatera spolu s uvedením návrhu nového termínu ukončenia dlela.
8.5 Poskytovatel' je povinný poskytnut' plnenie předmětu zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo
v dojednanom čase.

8.6 Poskytovater je povinný při plnění předmětu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivosťou a v súlade
so všetkými příslušnými právnymi predpismi tak, aby sa dosiahol výsledok činnosti určený v zmluve.
8.7 Poskytovater je povinný zachovávat' mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa ObjednávateFa,
ktoré sa dozvěděl počas realizácie tejto zmluvy a to aj po jej ukončení. Rovnako je Poskytovatel' povinný
zaviazať mlčantivosťou svojich zamestnancov a osoby spolupracujúce na plnění předmětu zmluvy. V
opačnom případe Poskytovater zodpovedá za škodu, ktorú porušením mlčanlivosti Objednavatel'ovi
spósobí.
9. Odstúpenie od zmluvy
9.1 Poskytovatel' je oprávněný odstúpiť od tejto zmluvy, ak je ObjednávateF s plněním podFa bodu 8.1 tejto
zmluvy v omeěkaní viac ako 30 dní oproti dohodnutému termínu, alebo podstatné poruěuje povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy a k nápravě nedojde ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú je
Poskytovatef povinný Objed návatefovi poskytnut' v písomnom upozornění.

9.2 ObjednávateFje oprávněný odstúpiť od tejto zmluvy, ak je Poskytovater v omeškaní s riadnym vykonáním a
odovzdaním předmětu zmluvy viac ako 30 dní, alebo podstatné porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
a k nápravě nedojde ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorú je ObjednávateF povinný
Poskytovatefovi poskytnut' v písomnom upozornění. Lehota 30 dní sa predlžuje o počet dní, ktoré
PoskytovateF nemohol pracovat' na předměte zmluvy kvóli překážkám v plnění zmluvy, ktoré vytvořili
zaměstnanci ObjednávateFa nedostatečnou súčinnosťou.
10. Závěrečné ustanovenia

10.1 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prísluěnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

10.2 Zmluva je platná ódo dna podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvu je možné rozšířit' písomnými
dodatkami o ďatšie činnosti súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou a integrovaným prostředím v súlade
so Zákonmi.

10.3 Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom přístupe k informáciám a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
10.4 Osobné údaje ětatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, móžu byť použité na spracovanie
v informačných systémoch zmluvných stráň pře účely súvisiace s touto zmluvou s čím statutami
zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.
10.5 Akékofvek změny a doplňky k zmluve budu urobené formou písomných dodatkov s podpisom oboch stráň.
10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch rovnakej platnosti, z kterých Objednávater dostane tri vyhotovenia
a Poskytovatef jedno vyhotovenie. \
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavřeli na základe slobodnej avážnej vole, ni^v tiesni a nápadné
nevýhodných podmienok alebo v omyle, jej obsahu porozuměli a na znak svojho súh1^^ s jej zněním ju
potvrdzujú podpismi oprávněných zástupcov. ,i
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SOMI Systems a.s.
Ing. Miroslav Maliniak
předseda představenstva
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Datum zverejnenia zmluvy

02. 12. 2019 /^
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Datum účinnosti zmluvy

03. 12. 2019
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Město Poprad
Ing. Anton Danko
primátor města

Příloha č. l

Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač: SOMI Systems a.s.
Lazovná 69

974 Ol Banská Bystrica

IČO: 36 041 432

Implementáda opatření v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o

Cf

změně a doplnění niektorých zákonov, a so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejaej správě a o změně a doplnění niektorých zákonov"

Cena zakázky
Názov kritéria

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vratane DPH

lutemý aiidit mfonnačnej bezpemcsti

4 850,00 €

970,00 €

5820,006

Zavedeuie bezpečuostnýdi cyatrení a
všeobecných bezpečnostaých qpatreni

6 100,00 €

l 220,00 €

7 320,00 €

12470.00e

2 494,00 €

14964,006

990,00 €

198,00 €

l 188,00 €

24 410,00 €

4 882,00 €

29 292,00 €

Cena

Vypracovaiiie bezpečnostaej
dokinueutácie

Vypi-acovairie koucepcie rozvqja

Spolu za předmět zakázky

Som - aie^^ffi-platcom DPH <neboďace sapreškrtnite)
V Banskej Bystrici dna: 20.11.2019

Měno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača: Ing. Miroslav Maliniak
^
/^

Ing.

islav Maliniak, předsedá představenstva
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akoloví spolo. IČO: 36 041 •,.

Lazovná 69, 974 0f

'''PH:SI<e020093<i<.
,
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Výzva na predkladanie ponuk „Implementácia opatření" - zakázka s nízkou hodnotu §117
l

