Ev. č. 178/18/Mi

Zmluva o vykonaní auditov integrovaného manažérskeho systému
(IMS)
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Čl. I
Zmluvné strany
1.
Sídlo:
Spoločnosť zapísaná v
Oddiel
, vložka
Splnomocnený zástupca:
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT (BIC)
IBAN
Kontaktná osoba vo veciach
zmluvných a technických

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
2.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel Sa, vložka 2749/B
Splnomocnený zástupca:
Ing. Jana Kobzová, strategický nákupca senior
IČO
35 815 256
IČ DPH
SK2020259802
DIČ
2020259802
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
2647000019/1100
SWIFT (BIC)
TATRSKBX
IBAN
SK55 1100 0000 0026 4700 0019
Bankové spojenie
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
31100-012/0200
SWIFT (BIC)
SUBASKBX
IBAN
SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Kontaktná osoba vo veciach
Mgr. Ivan Šimo, team leader BOZP, PO a environmentu
technických
Kontaktná osoba vo veciach
Mgr. Pavel Jánoš, strategický nákupca
zmluvných

(ďalej len „objednávateľ“)
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Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať v prospech objednávateľa, za
podmienok tejto zmluvy, audit organizačnej jednotky „Obchod“ spoločnosti Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „SPP-Obchod“) v nasledovnom rozsahu:
a)

1x recertifikačný audit integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa:
STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva BOZP (SMB)

b)

2x kontrolný (dozorný) audit integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa:
STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva BOZP (SMB)

c)



1x po jednom roku od vykonania recertifikačného auditu podľa písm. a)



1x po dvoch rokoch od vykonania recertifikačného auditu podľa písm. a)

Školenie kompetentných osôb – zamestnancov objednávateľa
Školenie kompetentných osôb - zamestnancov objednávateľa (do 10
zamestnancov), ktoré riadia IMS v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s.
(ďalej len „SPP“) a ktoré majú vplyv na výkonnosť a efektívnosť systému IMS
v SPP.
Školenie sa uskutoční podľa aktuálnej potreby v rozsahu a termíne dohodnutom
kontaktnými osobami zmluvných strán, uvedenými v Čl. IV bod 5. tejto zmluvy.
Predmetom školenia bude oboznamovanie, informovanie a tréning kompetentných
zamestnancov objednávateľa z požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 (EN ISO 45001:2018).

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté výsledky plnenia služieb prevziať a zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú cenu v zmysle Čl. V tejto zmluvy.

Čl. III
Termín a miesto plnenia
1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú priestory novej administratívnej budovy 44/c
v areáli sídla objednávateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať plnenie predmetu tejto zmluvy v nasledovných
termínoch:
a)

06/2018: 1x kontrolný (dozorný) audit podľa: OHSAS 18001:2007
2x recertifikačný audit podľa:

b)



STN EN ISO 9001:2015



STN EN ISO 14001:2015

06/2019: 3x kontrolný (dozorný) audit podľa:




OHSAS 18001:2007
STN EN ISO 9001:2015
STN EN ISO 14001:2015
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c)

06/2020: 1x recertifikačný audit podľa: EN ISO 45001:2018
2x kontrolný (dozorný) audit podľa:



STN EN ISO 9001:2015
STN EN ISO 14001:2015

Stanovené termíny sú orientačné a je možné ich upraviť po písomnej dohode (list, email)
kontaktnými osobami zmluvných strán, uvedenými v Čl. IV bod 5. tejto zmluvy, bez potreby
uzatvárania dodatku k tejto zmluve.

Čl. IV
Podmienky plnenia zmluvy
1. Recertifikačný audit – poskytovateľ sa zaväzuje recertifikovať integrovaný manažérsky
systém (IMS) podľa:
STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
EN ISO 45001:2018– systém manažérstva BOZP (SMB)
Predmetom certifikácie je Nákup a predaj plynu a elektriny.
Výstupom recertifikačného auditu je písomný dokument - Certifikát IMS, ktorý musí byť
platný v celej Európskej únie a v súlade s medzinárodnými štandardmi. Objednávateľ
požaduje certifikát IMS vydať v slovenskom a anglickom jazyku. Výstup plnenia (vystavený
certifikát) bude prevzatý na základe preberacieho protokolu potvrdenom obomi zmluvnými
stranami.
2. Poskytovateľ udeľuje súhlas objednávateľovi na použitie ochrannej známky
a akreditačných a certifikačný symbolov po dobu troch (3) rokov od ukončenia
recertifikácie.
3. Prvý kontrolný (dozorný) audit – poskytovateľ uskutoční rok po recertifikačnom audite.
Výstupom bude písomný dokument o vykonaní kontrolného auditu, ktorú poskytovateľ
predloží do 3 dní odo dňa uskutočnenie kontrolného (dozorného) auditu objednávateľovi.
Správa bude vo forme písomného dokumentu (papierová verzia 2x + elektronická verzia vo
Worde na CD nosiči 2x) a bude obsahovať upozornenia pre objednávateľa, ktoré môžu mať
vplyv na odobratie certifikácie IMS. Výstup plnenia (písomný dokument) bude prevzatý na
základe preberacieho protokolu potvrdenom obomi zmluvnými stranami.
4. Druhý kontrolný (dozorný) audit – poskytovateľ uskutoční dva (2) roky po recertifikačnom
audite. Výstupom bude písomný dokument o vykonaní kontrolného auditu, ktorú
poskytovateľ predloží do 3 dní odo dňa uskutočnenia kontrolného (dozorného) auditu
objednávateľovi. Správa bude vo forme písomného dokumentu (papierová verzia 2x +
elektronická verzia vo Worde na CD nosiči 2x) a bude obsahovať upozornenia pre
objednávateľa, ktoré môžu mať vplyv na odobratie certifikácie IMS. Výstup plnenia
(písomný dokument) bude prevzatý na základe preberacieho protokolu potvrdenom obomi
zmluvnými stranami.
5. Kontaktná osoba objednávateľa pre účely plnenie tejto zmluvy:
meno :

Mgr. Ivan Šimo

adresa :

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

kontakt :

+421 2 62 62 3524

e-mail:

ivan.simo@spp.sk

Kontaktná osoba poskytovateľa pre účely plnenia tejto zmluvy:
meno:
adresa:
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kontakt:
e-mail:
6. Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať plnenie jednotlivých služieb, tvoriacich
predmet plnenia zmluvy v priebehu ich výkonu, resp. počas spracovania údajov.
7. V prípade, ak sa zmení kontaktná osoba alebo jej kontaktné údaje, zmluvné strany sú
povinné o tejto zmene bezodkladne, prostredníctvom e-mailu, informovať druhú zmluvnú
stranu. V prípade zmeny nie je nutné uzatvárať dodatok k tejto zmluve a postačuje emailová informácia.

Čl. V
Cena, fakturačné a platobné podmienky
1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je nasledovná:
Recertifikačný audit

Cena v EUR bez DPH/1 audit

STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva BOZP (SMB)
1.

Kontrolný (dozorný) audit

Cena v EUR bez DPH/1 audit

STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva BOZP (SMB)
2.

Kontrolný (dozorný) audit

Cena v EUR bez DPH/1 audit

STN EN ISO 9001:2015 – systém manažérstva kvality (SMK)
STN EN ISO 14001:2015 – systém manažérstva environmentu (SME)
OHSAS 18001:2007 – systém manažérstva BOZP (SMB)
Školenie

Cena v EUR bez DPH/10
zamestnancov

Školenie zamestnancov SPP v počte do 10

CENA SPOLU V EUR BEZ DPH

Vyššie uvedené ceny sú konečné, vrátene všetkých nákladov poskytovateľa na plnenie
predmetu zmluvy. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych
predpisov.
2. Úhrada cien bude vykonaná prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré poskytovateľ
vystaví v mene euro až na základe akceptovaného preberacieho protokolu objednávateľom
za každé jednotlivé plnenie predmetu zmluvy zvlášť. Súčasťou každej faktúry musí byť
preberací protokol, obsahujúci presný popis a rozsah poskytnutých služieb.
3. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
4. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň
splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa
v prospech účtu poskytovateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa
slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia
peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových
a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
5. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky a taktiež nasledovné údaje:
a)

bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN a SWIFT,
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b)
c)
d)
e)
f)

označenie, že ide o faktúru,
IČO oboch zmluvných strán,
číslo objednávky v SAPe,
sumu celkom k úhrade v mene, v ktorej sa bude uhrádzať;
meno, podpis a telefonické / emailové spojenie zodpovedného pracovníka
vystavovateľa.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený faktúru reklamovať bez povinnosti jej úhrady. Oprávnenou reklamáciou
faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Doručením opravnej faktúry objednávateľovi
začína plynúť nová doba splatnosti faktúry.
7. Bankové spojenie poskytovateľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre
musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v dohode. V opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na
faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo formáte ABO, IBAN a
SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo formáte ABO, IBAN a SWIFT (BIC)
v dohode a vo faktúre zo strany poskytovateľa, objednávateľ nezodpovedá za prípadnú
škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak
z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu objednávateľa, objednávateľ má právo uplatniť
si náhradu škody u poskytovateľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou
vystavenej faktúry.
8. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky, vzniknutej z obsahu tejto zmluvy tretím
osobám, bez predchádzajúcej písomnej dohody.
9. Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude
vykonaná v mene euro.
10. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.
11. Poskytovateľ, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu
uzavretia tejto dohody u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej
hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený
v príslušnom zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na
zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle
ustanovenia § 69 ods. 14 písm. b) a § 69 ods. 15 zákona o DPH (ďalej aj ako „zoznam
DPH platiteľov vedený Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“) .
12. Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto dohody jeho štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu alebo spoločníkom objednávateľa.
13. V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto dohody a pred zánikom tejto dohody:
a)

nastanú u Poskytovateľa dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty
podľa § 81 ods. 4 písm.

b)

druhého bodu zákona o DPH a/alebo Poskytovateľ bude zverejnený v príslušnom
zozname DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
alebo štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Poskytovateľa sa
stane štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
Objednávateľa okrem prípadu, ak je Poskytovateľom spoločnosť, v ktorej má
Objednávateľ priamu majetkovú účasť alebo ak je Poskytovateľom spoločnosť, ktorá
má priamu majetkovú účasť v spoločnosti Objednávateľa, alebo

c)

vstúpi Poskytovateľ do likvidácie, začne sa voči Poskytovateľovi konkurzné konanie
alebo reštrukturalizačné konanie.

Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť
vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, že Poskytovateľ v stanovenej lehote
neoznámi písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu
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Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 2 000,- EUR. Poskytovateľ je povinný Objednávateľom vyúčtovanú zmluvnú pokutu
zaplatiť Objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa
na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.
V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto dohody a pred zánikom tejto dohody vznikne
(nastane) ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu vyššie, má
Objednávateľ právo zadržať z ceny plnenia alebo z častí ceny fakturovaných
Poskytovateľom podľa dohody, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z pridanej
hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre (ďalej aj ako „nevyplatená čiastka z kúpnej ceny“).
Vo vzťahu k nevyplatenej čiastke z ceny plnenia sa Objednávateľ nedostáva do omeškania
ani sa nedopúšťa iného porušenia dohody, ak nevyplatenú čiastku z ceny plnenia
vysporiada alebo použije podľa ustanovení tohto bodu.
Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi nevyplatenú čiastku z ceny plnenia bezodkladne po
tom, čo Poskytovateľ Objednávateľovi preukáže, že daň z pridanej hodnoty uvedenú na
faktúre pre Objednávateľa podľa dohody v plnej výške odviedol príslušnému daňovému
úradu.
Ak daňový úrad rozhodnutím uloží Objednávateľovi ako ručiteľovi uhradiť Poskytovateľom
nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „nezaplatená daň“), Objednávateľ túto
skutočnosť bezodkladne oznámi Poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný bezodkladne,
najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety, poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a dokumenty, na
základe ktorých možno uplatniť námietky voči povinnosti Objednávateľa ako ručiteľa
uhradiť daňovému úradu Poskytovateľom nezaplatenú daň. Komunikácia medzi zmluvnými
stranami môže byť v tomto prípade realizovaná e-mailom na adresu Poskytovateľa
.......................... a adresu Objednávateľa dph@spp.sk a zoscanovanými prílohami, na
požiadanie je každá zo strán dohody povinná potvrdiť druhej strane dohody príslušné
oznámenie písomne. Dokumenty umožňujúce uplatnenie námietky voči povinnosti
Objednávateľa ako ručiteľa uhradiť daňovému úradu Poskytovateľom nezaplatenú daň je
Poskytovateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi v origináli alebo v notársky overenej kópii.
Ak daňový úrad uloží Objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť Poskytovateľom
nezaplatenú daň, Objednávateľ je oprávnený použiť nevyplatenú čiastku z ceny plnenia na
úhradu takejto nezaplatenej dane. Objednávateľ ako ručiteľ je oprávnený použiť na úhradu
Poskytovateľom nezaplatenej dane na základe rozhodnutia daňového úradu akúkoľvek
nevyplatenú čiastku z ceny plnenia, vrátane nevyplatených čiastok z kúpnej ceny z iných
faktúr vystavených Poskytovateľom Objednávateľovi, a to aj na základe iných zmlúv /
dohôd uzavretých medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Objednávateľ je oprávnený,
nie však povinný, uplatniť akékoľvek opravné prostriedky proti rozhodnutiu daňového
úradu, ktorým Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží zaplatiť Poskytovateľom nezaplatenú
daň. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o podaní opravného prostriedku je Poskytovateľ
povinný poskytnúť Objednávateľovi plnú súčinnosť. O použití príslušnej nevyplatenej
čiastky z ceny plnenia na úhradu Poskytovateľom nezaplatenej dane bude Objednávateľ
informovať Poskytovateľa. Poskytovateľ nemá nárok na vyplatenie nevyplatenej čiastky
z ceny plnenia, ktorú Objednávateľ použil podľa tohto bodu. Objednávateľ je oprávnený
postupovať podľa tohto odseku bez ohľadu na vykonanie oznámení podľa
predchádzajúceho odseku.
Ak Objednávateľ ako ručiteľ uhradí daňovému úradu Poskytovateľom nezaplatenú daň
a z akéhokoľvek dôvodu nebude pre Objednávateľa možné alebo vhodné použiť na úhradu
nevyplatenú čiastku z ceny plnenia, vzniká Objednávateľovi pohľadávka voči
poskytovateľovi vo výške takto zaplatenej dane (ďalej aj ako „Pohľadávka“). O zaplatení
dane z titulu ručenia za poskytovateľa bez použitia nevyplatenej čiastky z ceny plnenia
bude Objednávateľ informovať poskytovateľa. Vzniknutá Pohľadávka sa stáva splatnou
dňom nasledujúcim po dni odpísania zaplatenej dane z účtu Objednávateľa. Objednávateľ
je oprávnený jednostranne si započítať Pohľadávku proti akejkoľvek pohľadávke alebo
pohľadávkam Poskytovateľa voči Objednávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú
splatné alebo nesplatné. Objednávateľ je tiež oprávnený vymáhať voči Poskytovateľovi
zaplatenie Pohľadávky všetkými právnymi prostriedkami. Pre vylúčenie pochybností platí,
že Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať nevyplatenú čiastku z ceny
proti Pohľadávke ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Objednávateľa voči
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Poskytovateľovi a Poskytovateľ tiež nie je oprávnený postúpiť pohľadávku spočívajúcu
v nevyplatenej čiastke z ceny plnenia na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa.
Ustanovenia tohto bodu majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými ustanoveniami tejto
dohody a zostávajú zachované aj v prípade zániku tejto dohody. Strany dohody výslovne
vylučujú oprávnenie Poskytovateľa ako dlžníka podľa ustanovenia § 309 Obchodného
zákonníka na uplatnenie námietok voči Objednávateľovi ako ručiteľovi, ak Objednávateľ
ako ručiteľ uhradí z titulu ručenia daň nezaplatenú Poskytovateľom ako dlžníkom bez
vedomia Poskytovateľa.“

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:


plniť predmet zmluvy riadne a včas, a v súlade s podmienkami tejto zmluvy a odbornou
starostlivosťou,



písomne upozorniť objednávateľa na všetky riziká, ktoré by mohli ohroziť riadne
a včasné plnenie predmetu zmluvy,



na požiadanie objednávateľa poskytnúť všetky požadované informácie o stave
a priebehu plnenia predmetu zmluvy,



mať spôsobilosť na vykonávanie certifikácie systémov manažérstva podľa Čl. II tejto
zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje:


dohodnutým spôsobom poskytnúť poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy
nevyhnutnú súčinnosť,



zaplatiť poskytovateľovi po riadnom vykonaní plnenia predmetu zmluvy cenu podľa Čl.
V. tejto zmluvy,



poskytnúť poskytovateľovi všetky informácie a podklady nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy a oboznamovať poskytovateľa so všetkými novými informáciami,
ktoré by mohli mať zásadný vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

Čl. VII
Ochrana dôverných informácií
1.

Dôverná informácia pre účely tejto zmluvy je akákoľvek informácia alebo informácie
obchodného, finančného, technického alebo iného typu, ktoré obsahujú ľubovoľné údaje
a informácie zmluvných strán, vrátane informácií o súčasných a budúcich zákazníkoch
objednávateľa (osobné údaje) a to v akejkoľvek forme, ak neboli verejne známe alebo
prístupné pred ich poskytnutím druhej zmluvnej strane. Informácie prestanú byť
označované ako dôverné v momente, keď sa stanú verejne známe, resp. ich druhá strana
získala z iného zdroja, o ktorom nevedela, že je vo vzťahu k týmto informáciám viazaný
záväzkom mlčanlivosti, alebo boli úplne nezávisle odvodené a vytvorené druhou zmluvnou
stranou.

2.

Poskytovateľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne v rozsahu a za účelom
plnenia predmetu tejto zmluvy.

3.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich
sa tejto zmluvy ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela počas platnosti tejto zmluvy,
a to najmenej 5 rokov po skončení platnosti tejto zmluvy za predpokladu, že spĺňajú
podmienky na to, aby mohli byť dôvernou informáciou v zmysle bodu 1 tohto článku.
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4.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa poskytovateľ súčasne zaväzuje zachovávať úplnú
a bezpodmienečnú mlčanlivosť aj o všetkých údajoch zákazníkov objednávateľa, ktoré sa
dozvedel počas trvania tejto zmluvy, keďže ide o osobné údaje chránené Nariadením (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov . Táto povinnosť sa vzťahuje bez obmedzenia aj na iné osoby,
ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u poskytovateľa.

5.

V prípade porušenia ustanovení uvedených v tomto článku zmluvy, v dôsledku ktorých
došlo k prezradeniu dôverných informácií poskytnutých zmluvnými stranami v súvislosti
s plnením predmetu tejto zmluvy, je poškodená zmluvná strana oprávnená uplatniť si nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR, za každé porušenie povinnosti zvlášť.

Čl. VIII
Zmluvné sankcie a náhrada škody
1. V prípade, ak poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu neposkytne plnenie služieb v rozsahu
a termínoch uvedených v čl. III bod 2 tejto zmluvy alebo dohodnutých zmluvnými stranami
na základe tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený si uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny plnenia, ktorého sa porušenie povinností týka, a to
za každé porušenie zvlášť. V prípade, ak si zmluvné strany dohodnú iné termíny plnenia,
ako sú uvedené v Čl. III bod. 2 tejto zmluvy, právo objednávateľa na uplatnenie zmluvnej
pokuty je viazané na porušenie takto dohodnutých termínov plnenia.
2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať
dlžníkovi úrok z omeškania maximálne vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
3. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody,
prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.
4. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci
z tejto zmluvy je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za škodu
sa považuje skutočná škoda v plnej výške.

Čl. IX
Ukončenie zmluvy
1. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená:
a)

písomnou dohodou zmluvných strán;

b)

zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;

c)

písomnou výpoveďou aj pred uplynutím doby uvedenej v Čl. X bod 4, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota zo strany objednávateľa je 1 (jeden) mesiac, zo
strany poskytovateľa je 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca,
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane
dohody.

d)

odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade podstatného
porušenia zmluvných povinností. Za podstatné porušenie sa pre účely tejto zmluvy
považuje akékoľvek porušenie zmluvných povinností, ak k jeho náprave nedôjde ani po
uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na
odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú
dňom doručenia písomného oznámenia od zmluvy s uvedením dôvodu odstúpenia
druhej zmluvnej strane.
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Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy
predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán do 5 pracovných dní od
výzvy jednej zo zmluvných strán. Ak sa spor takýmto spôsobom nevyrieši, bude sa riešiť
prostredníctvom miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.
2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy a zabezpečiť dodržiavanie právnych
predpisov tretími osobami, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy, zdržať sa akéhokoľvek
konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo ktoré je spôsobilé ohroziť alebo
porušiť záujmy objednávateľa, a zabrániť takémuto konaniu. Pri plnení zmluvy je
poskytovateľ povinný najmä zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k vyvodeniu trestnej
zodpovednosti objednávateľa v zmysle zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb v znení neskorších predpisov alebo takého predpisu, ktorý ho nahradí.
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do 30.6.2021.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných
strán; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
6. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana obdrží
po dvoch vyhotoveniach.
7. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia
byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.
Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

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

........................................................
Mgr. Pavel Jánoš
strategický nákupca

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

........................................................
Ing. Jana Kobzová
strategický nákupca senior
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