
852 50 Kutlíkova 17

ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená podľa s 269 ods. 2 a $ 536 nasl. Zákona č. 51 3ĺ'1991 Zb. v znení neskorších predpisov

.vris Gonsulting, s.r.o.

I. I

w- _04-b

objednávate!':
Sídlo:
7.astúpený:
lco:
DIC:
lČ opH:
Bankové spojenie:
Telefón:
E mail:

Dodávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
lČo:
DlČ:
lc opH:
Bankové spojenie
E mail:
Zapísaný:

I. zMLUvNÉ STRANY
obecný úrad Dunajská LuŽná
Jánošíkovská 46617 ,9oo 42 Dunajská Lužná
Štefan Jurčík, starosta
00400009
2020663755
sK2020663755
sKz't 0200 0000 0000 25522112
0905 575 520
sta rosta @d u n aj ska I uz n a. sk

Avrls Consulting, s.r.o.
Kutlíkova 17,852 50 Bratislava
lng. Daniel Karas, konateľ
35962844
2022079323
slę022079323
2627834673/1 100, Tatra banka a.s.
avris@avris.sk
oR os Bratislava l, odd' Sro, vloŽka číslo: 38't68/8

t.2.

ll.1

ilt.I

II. PREDMETZMLUVY
Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených zaväzuje pre
objednávateľa uskutoěniť plnenie špecifikované v článku lll. tejto Zmluvy a objednávateľ sa
zaväzuje za plnenie podľa tejto Zmluvy zaplatiť Dodávateľovi cenu podľa ělánku V. tejto
Zmluvy.

III. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je zabezpeěenie súladu objednávateľa so zákonom ě.
6912018 Z. z. o kybernetĺckej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len
,,ZoKB"), a to:

- vykonanie vstupného auditu - prevereniu súladu objednávateľa so ZoKB,
- implementácia poŽadovaných bezpečnostných poŽiadaviek, Vypracovanie smerníc
a potrebných dokumentov v súlade s $ 20 ZoKB'
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rv.1.1

|v.1.2

tv.1.3

tv.1.4

lV.í.5

1v.2.1

!v.2.2

tv.2.3

!v.2.4

tv.2.5

lV.1.6. Riadne a včas plniť všetky záväzky stanovené touto Zmluvou ako aj všetkými jej dodatkami,
pokiaľ k tomu objednávateľ vytvorí potrebné podmienky uvedené v čl. lV.2.1 . až lY '2.7 .

lv'1.7. Za úěelom riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy stanoviť harmonogram plnenia,
urćiť záväzné termíny stretnutí a osoby, ktoých aktívna úöasť je nutná a určovať d'alšie kroky
resp. postupy podľa vlastného uváŽenia potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

!V. PoVtNNosTl ZMLUVNÝCH STRÁN

v.í. Povinnosti dodávatela

Dodávateľ sa zaväzuje:

Vykonať vstupný audit súöasného stavu u objednávateľa vo vzťahu k poŽiadavkám ZoKB.
Výstupom vstupného auditu bude Správa zo vstupného auditu, ktorej obsahom bude:

. súčasná úroveň plnenia jednotlivých poŽiadaviek ZoKB,

. identifikácia všetkých nedostatkov a slabých miest vzhľadom na požiadavky ZoKB,

. návrh korekčných činností nevyhnutných na dosiahnutie súladu so ZoKB,

o riziková analýza'

Spolupracovať pri riešení úloh vyplývajúcĺch zo vstupného auditu a poskytovať návrhy pre
prípravu a spracovanie dokumentácie podľa požiadaviek ZoKB.

Zabezpečiť školiteľskú ěinnosť pre vybraný okruh zamestnancov objednávateľa, týkajúcu sa
oboznámenia so ZoKB.

Spolupracovať pri Vypracovaní dokumentácie systému bezpečnosti informácĺí. Vybudovať
a zaviesť funkčný a efektívny systém manaŽérstva bezpečnosti informácii, ktoý bude spíňať
poŽiadavky ZoKB.

Vo forme interných previerok priebeŽne, počas celého obdobia implementácie monitorovať
funkčnosť a overovať úroveň zavedeného systému. Na zistené nezhody upozorňovať a
navrh n úť nápravné opatrenia

|v.2. Povinnosti objednávatel'a

objednávateľ sa okrem ďalších povinností vyplývajúcich mu z ustanovení tejto zmluvy
zaväzuje plnĺť tieto povinnosti pre umoŽnenie naplnenia predmetu tejto Zmluvy:

Ku dňu podpisu tejto zmluvy urěiť a oznámiť Dodávateľovi zodpovednú/é osobu/y so
zadefinovanými zodpovednosťami a právomocami potrebnými k vykonaniu vstupného auditu.
Táto/tieto osoba/y prijíma/jú úlohy v súvislosti so vstupným auditom od Dodávateľa a jelsú
zodpovednálé za priebeŽné a bezodkladné zrealizovanie a|ebo zabezpečenie zrealizovania
týchto úloh.

UmoŽnit' Dodávateľovi oboznámiť sa so všetkými činnosťami a skutočnosťami uýznamnými
pre posúdenie bezpečnosti informaěných systémov. Poskytnúť Dodávateľovivšetky podklady
potrebné pre riešenie jednotlivých úloh.

Zaistĺť aktívnu účasť vrcholového vedenia a vybraných zamestnancov objednávateľa,
zodpovedných za rea|izáciu ěinností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

Riadne a včas plniť všetky úlohy, ktoré budú výsledkom priebeŽných rokovaní objednávateľa
a Dodávateľa za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy.

Riadne a včas plniť záväzky vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a všetlcých jej dodatkov.

Zmluva ACO_2014_lM Strana 2 / I



Avris Consulting, s.r.o.
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lV.2.6. Zabezpećiť bezpodmienečnú a aktíVnu účasť urěených zamestnancov/osob na školeniach
v dohodnutých termínoch.

lv.2.7 ' Bezodkladne informovať Dodávateľa o zmene všetkých skutočností, ktoré sú podkladom pre
realizáciu predmetu zmluvy.

V. oENA A TERMíNY

V.í. Cena
V.1.1. Cenaza predmet plnenia podľa čl. lll tejtoZmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo

výške

Predmet plnenia Ccna bez DPH
Vstupný audit
Analýza súladu objednávateľa s požĺadavkami ZoKB a ZolTVS
(identifikácia aktív, stav súěasných bezpeěnostných opatrení,
riziková analýza\
l. etapa prílohy č.1 tejto zm|uvy

1 800,- Eur

lmplementácia požiadaviek $ 20 ZoKB
ll. a lll. Etapa prílohv c.1 teito zmluw 1 800,- Eur
Cena celkom 3 6O0,- Eur

V'1.2 Cenaje uvedená bez DPH (ďalej len ,,cena"). Do ceny sa nezapočítavajú prípadne
Dodávateľom uplatnené náhrady podľa tejto zmluvy.

V'í.3 Ce|ková cena je nastavená na 46hodín. Vprípade väčšieho rozsahu projektu a potreby má
objednávateľ moŽnosť doobjednať si ďalší rozsah prác formou dodatoönej objednávky
v dohodnutej hodinovej sadzbe.

v'1'4 Cena za dopravu sa úctuje samostatne vo rĺýške 0,33,- Eur na 1 km, pričom bude úětovaná zo
sídla dodávateľa do sídla objednávateľa a bude vopred odkonzultovaná s objednávateľom.

V.2. Termíny a miesto plnenia

v.2.1

v.2.2
v.2.4

Vl.í

vt.2

vt.3

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať konzultácie prĺebeŽne a to podľa Časového plánu
implementácie uvedeného v prílohe č' 1 k tejto zmluve, pokiaľ nenastane okolnosť podľa tejto
zmluvy, korá by mala vplyv na plnenie povinností podľa tejto zmluvy.
Miestom plnenia sa rozumie sídlo spoločnosti objednávateľa.
objednávateľ je povinný počínať si tak, aby dodávateľ mohol zhotoviť celý predmet plnenia
najneskôr do 30.11.2021' Pokiaľ porušením povinnosti objednávateľa kzhotoveniu predmetu
plnenia nedôjde v uvedenom termíne, povaŽuje sa dielo týmto dňom za hotové v plnom
rozsahu a Dodávateľovi prináleŽí celá dohodnutá odmena.

V!. FAKTURÁGn e sPÔsoB PLATBY
Predmet plnenia podľa ěl. V. bude fakturovaný jednotlivo, po ukončení každej etapy, ako je to
uvedené v öl. V. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru ihned' po vykonaní sluŽby.
Cena bude fakturovaná v eurách. K cene za predmet plnenia bude fakturovaná daň z pridanej
hodnoty podľa platnej legislatívy.
Faktúry sú splatné do 14 dní od ich vystavenia.
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vil.1

v|.2
vil.3
vil.4

vil.5.

Vll. zoDPoVEDNosŤ A zMLuVNÉ słľxcle
Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ak by mu bola spôsobená porušením
povinností Dodávateľa pri realizácii predmetu zmluvy'

Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou.

Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú nepoškodiť wájomne dobré meno druhej strany.

Za podmienok stanovených touto zmluvou Dodávateľ garantuje a zodpovedá za správnosť
odporúčaní k nastaveniu súladu objednávateľa so ZoKB. V prípade preukázania nesúladu
z dôvodov na strane Dodávateľa, sa tento zaväzuje bezplatne odstrániť nedostatky zistené
auditom v zmysle ZoKB.

V prípade zistenia nesúladu z dôvodov na strane objednávateľa, sa Dodávateľ zaväzuje
poskytnúť objednávateľovi súčinnosť a poradenstvo pri odstraňovaní nezhôd určených
v správe audítora, za ěo mu prináleŽí odmena vo uýške podľa bodu V.1.3 tejto Zmluvy'

Vll.6. Zodpovednosť a sankcie uvedené v bode Vll.4 tejto Zmluvy platia len za podmienky, že vo
všetkých etapách implementácie budú pracovníci/zástupcovia objednávateľa akceptovať
poŽiadavky konzu ltantov, školiteľov a aud ítorov Dodávateľa.

vil.7 Pri nedodrŽaní času plnenia podľa čl. V.2 tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatňovať si
u dodávateľa zmluvnú pokutu vo tlýške 0,05o/o z ceny nedodanej časti diela za každý Ą zaćatý
deň omeškania. Uvedené neplatí v prípade, ak čas plnenia nebude dodźaný z dôvodov na
strane objednávateľa napr. z dôvodu zmien a/alebo presunutia vopred stanovených termínov
stretnutí zodpovedných osôb, vrcholového vedenia a/aIebo vybratých/určených zamestnancov
s Dodávateľom alebo ich nedostatočného prístupu k naplneniu predmetu plnenia, pokiaľ na to
Dodávateľ objednávateľa upozorní' V takom prípade sa čas ptnenia primerane predÍŽi.

vil.8. Dodávateľ nebude v omeškaní s plnením predmetu plnenia v prípade omeškania
objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek platby podľa tejto zmluvy a Dodávateľ je oprávnený
prerušiť realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, a to až. do úhrady dlŽnej sumy. o dobu
omeškanĺa sa predlŽuje čas plnenia podľa tejto zmluvy.

vil.9 V prípade ak v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy dôjde k zrušeniu vopred
stanovených stretnutí, a to najmenej deň vopred pred ich plánovaným termínom, prináleží
Dodávateľovi paušálny nárok na náhradu straty času vo výške 150,-Eur za každé zrušené
stretnutie. Náhradu škody vyfakturuje dodávateľ v najbliŽšom fakturaěnom termíne.
o uplatnení nároku a dôvodoch Dodávateľ objednávateľa bezodkladne upovedomí.

Vll'10 V prípade ak objednávateľ zmarí plnenie predmetu plnenia podľa článku lll., zaväzuje sa
zaplatiť Dodávateľovi náhradu spočÍvajúcu v ušlom zisku vo výške 70 percent hodnoty dovtedy
nevyfakturovaných prác. Za zmarenie predmetu plnenia sa povaŽuje prípad, kedy dodávateľ
odstúpi od zmluvy v dôsledku nečinnosti objednávateľa s plnením povinností podľa tejto
zmluvy, pokiaľ Dodávateľ objednávateľa písomne upozorní na neplnenie zmluvných
povinností (nečinnosť) a poskytne mu primeranú lehotu (najmenej 5 pracovných dní) na
odstránenie nedostatkov.

Vll.11 Vprípade omeškania objednávateľa súhradou vystavených faktúr je Dodávateľ oprávnený
účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0'05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade
omeškania objednávateľa s úhradou vystavenej faktúry' je Dodávateľ oprávnený prerušiť
plnenie svojich zmluvných povinností až do úhrady vystavenej faktúry a súčasne neplynú
lehoty Dodávateľa na plnenie vlastných zmluvných povinností.
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vilt.1.

vIil.2.

vilt.3.

vilt.4

vilt.5.

tx.1

tx.2

tx.3

VIll. DoVERNosŤ lNFoRMÁctí
Dodávateľ bude zachovávať mlčanlĺvosť voči tretím stranám o všetkých skutoěnostiach
týkajúcich sa objednávateľa, s ktoými sa v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy zoznámi.
Akékoľvek podklady, ktoré Dodávateľ k svojej práci obdźí od objednávateľa, nesmú byt bez
súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa kopírované, ani poskytované tretím stranám.

Nehmotné ýsledky plnenia tejto Zmluvy, ktoré poskytne Dodávateľ objednávateľovĺ, bude
tento vyuŽívať iba pre vlastnú potrebu, prípadne pre potrebu svojho právneho nástupcu. Pre
ich pouŽitie na iné účely je potrebný písomný súhlas Dodávateľa. objednávateľ sa zaväzuje
vykonať všetky dostupné opatrenia, aby nedošlo ku kopírovaniu, rozširovaniu, sprístupňovaniu
alebo inému konaniu, na základe ktorého by tretia osoba získala v'ýsledky plnenia tejto Zmluvy
a tieto vyuŽila resp. mohla vyuŽiť pre svoje potreby alebo potreby iných osôb. Uvedené sa
nevzťahuje na osoby, ktoým sa uýsledky plnenia tejto Zmluvy sprístupnia za účelom
naplnenia tejto Zmluvy (napr' certifikovaného audítora).

Všetky poznatky, dokumenty (v tlačenej a elektronickej forme), počítačové programy, ktoré
vzniknú počas realizácie predmetu Zmluvy a ktoré nebudú jej predmetom, sú duševným
majetkom vlastníctva Dodávateľa, pričom pre účely pri nakladaní s nimi je nutné sa riadiť
bodom Vlll.2.
objednávateľ sazaväzuje, Že nebude ĺniciovat7vykonávat7podporovať žiadnu činnosť, ktorou
by priamo alebo nepriamo oslovoval resp. ponúkal zamestnanie a/alebo akúkoľvek formu
internej alebo externej spolupráce zástupcom Dodávateľa, predmetom ktoĘ by bol výkon
činností podľa tejto zmluvy alebo ich akákoľvek časť. V prípade preukázateľného zistenia
takéhoto konania je Dodávateľ okamŽite oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť si
zmluvnú pokutu vo v,ýške podľa bodu Vlll.4.
objednávateľ sa súčasne zaväzuje, Že nebude priamo alebo nepriamo oslovovať zástupcov
Dodávateľa (spolupracovníkov, zamestnancov), alebo iniciovať/viest7vykonávat7podporovať
Žiadnu čĺnnosť, ktorou by priamo alebo nepriamo oslovovalzástupcov Dodávateľa a ponúkal
im sám, alebo prostredníctvom inej osoby zamestnanie a/alebo inú formu spolupráce, ktoĘ
predmetom by bol výkon konzultačnej činnosti v oblasti manaŽérskych systémov, alebo
v obdobnej oblasti, a to poěas trvania tejto Zmluvy ako i počas najmenej jedného roka po
skončení tejto Zmluvy. V prípade zistenĺa takéhoto konania je Dodávateľ oprávnený odstúpiť
od tejto Zmluvy (pokiaľ bude v tom čase ešte účinná) a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške
prospechu, ktoý zástupca Dodávateľa získal, minimálne však vo výške 3-násobku ceny diela
podľa tejto Zmluvy.

Ix. oGHRANA osoBNÝcĺ Úoeuov

Dodávateľ a objednávateľ spracúvajú osobné údaje svojich štatutárnych orgánov a
zamestnancov ako kontaktných osôb na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy.
V prípade, ak by dochádzalo zo strany Dodávateľa k spracúvaniu aj iných ako vyššie
uvedených osobných údajov (napr. osobné údaje zamestnancov na prezenčných listinách, v
pracovných zmluvách, kontaktné údaje iných dodávateľov objednávateľa a pod.), podmienky
spracúvanĺa týchto osobných údajov upraví samostatná zmluva o spracúvaní osobných
údajov sprostredkovateľom, a to ešte pred ich poskytnutím zo strany objednávateľa.
Dodávateľ je povinnou osobou podľa zákona ć,' 297ĺ20o8 Z' z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred fĺnancovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého spracúva osobné
údaje na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a
Íinancovania terorizmu, a to v rozsahu podľa $ 19 ods' 1 uvedeného zákona.
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x.1

x.2

x.3.

x.4

x.5

x.6

xt.1.

xt.2.

xt.3.

X. UKONCENIE PLATNOST! ZMLUVY
Zmluva môŽe byt'ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán

Každá zo zmluvných strán má právo v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou
stranou od zmluvy písomne odstúpiť.

Zmluvné strany sa dohodli, Že za podstatné porušenie Zmluvy povaŽujú:

a) opakované nedodżanie dohodnutých termínov realizácie predmetu Zmluvy zo strany
objednávateľa (zmarenie predmetu plnenia) alebo Dodávateľa,

b) nedodźanie termínu splatnosti vystavených faktúr,
c) neposkýnutie súčinnosti zo strany objednávateľa a Dodávateľa v zmysle tejto Zmluvy.

Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, Že objednávateľ vstúpi do likvidácie, resp.
je na jeho majetok vyhlásený konkuz.

V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sa objednávateľ zaväzuje
uhradiť Dodávateľovi práce, ktoré boli realizované ku dňu doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany. Vykonané práce objednávateľ uhradí na základe
vystavenej faktúry.

Za deň, kedy niektorá zo zmluvných strán odstúpila od Zmluvy, sa povaŽuje deň, kedy bolo
druhej strane doručené odôvodnené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy.

XI. ZMENY ZMLUVY
Zmeny a doplnky, týkajúce sa vecného plnenia zmluvy, je moŽné dohodnúť len formou
písomného dodatku k tejto zmluve, ktoý podpisujú štatutárni zástupcovia zmluvných strán.

Zmeny týkajúce sa časového plnenia môŽe s Dodávateľom dohodnúť určená zodpovedná
osoba so zadefinovanými zodpovednosťami a právomocami a nie je potrebné potvrdiť to
formou dodatku k zmluve.

Návrh dodatku tejto Zmluvy môŽe predloŽiť druhej strane ktorákoľvek zo strán'

xll. REŠENIE sPoRoV
Spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy, sa zmluvné strany budú usilovať riešiť vzájomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd podľa
sídla Dodávateľa.

x!ll. ZÁVEREGNÉ USTANoVENIA
Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezuýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu
a bezo zvyšku prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení
tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich plniť riadne a včas.
Táto Zmluva sa riadi s|ovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
Práva a povinnosti uloŽené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať
a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezrĺýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná aváŽna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.
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Xlll.4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých objednáVateľ a Dodávateľ
obdrŽia po jednom origináli.

Xlll's. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň
po zveĘnení na internetovej stránke objednávateľa.

objednávateľ:
Stefan J určík,starosta
obecný úrad Dunajská LuŽná

Dunajská LuŽná, dňa

$4.€ ąp Ł4

Dodávateľ:
lng. Daniel Karas, konateľ
Avris Consulting s.r.o.

, dňa ďą . 06 jczA

,aolvns
consulting

Avrl: Csnrultlng, o.r.o.
Kutlĺkova 17
852 50 Bratislava
rto: 35962844
lČ DPH: sK2022079323
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Príloha č. '|
Časový plán

l. etapa:
í.í. VSTUPNY AUDIT
vstupná analýza vo vzťahu k poŽiadavkámZoKB
identifikácia aktív
stav súčasných bezpečnostných opatrení
riziková analýza
Termín: do 3 ýždňov od podpisu zmluvy

ll. a !ll. etapa:
2.í. !MPLEMENTACIA

Klasifi kácia informácií
Kategorizácia sietí a informačných systémov
ldentifikácia dodávateľov a príprava zmlúv
Príprava a implementácia opatrení - smerníc a politík v súlade s $ 20 ZoKB
Termín do 4 t'ýždňov od vykonania Vstupného auditu
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