Zmluva

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len
„obchodný zákonník”) (ďalej len „Zmluva“)
medzi

Obchodné meno:

KEVA SLOVENSKO s.r.o

Sídlo:

Družstevná 24

IČO:

44145624

DIČ:

2022631831

Za ktorú koná:

Ing. Martina Kelemenová

číslo účtu v tvare IBAN: SK49 1100 0000 0026 2114 8269
Zapísaná:

OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22462/N

Telefón:

0903359408

Email:

info@keva.sk

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

a

Obchodné meno:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Sídlo:

Slovenská ulica 5587/11 A, 940 34 Nové Zámky

IČO:

17336112

IČ DPH:

SK2021068324

Za ktorú koná:

JUDr. Bc. Marian Viskup

číslo účtu v tvare IBAN: SK88 8180 0000 0070 0054 0295
Zapísaná:

register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej
republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729
email@nspnz.sk, hana.cvikova@nspnz.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako
„Zmluvná strana“)
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ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Preambula
Zmluvné strany týmto písomne deklarujú podmienky ústnej zmluvy, na ktorej sa dohodli na základe cenovej ponuky
zo dňa 12.02.2021.
Článok I
Všeobecné ustanovenia
V tejto Zmluve „Služba“ znamená „Externý výkon Manažéra kybernetickej bezpečnosti“ a popis činností ako ja
detailná špecifikácia Služby je uvedená v predmete zmluvy.

Článok II
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za ňu
Poskytovateľovi cenu podľa dohodnutých podmienok.
2. Predmetom Služby sú nasledovné činnosti:
a) Dokumentácia a pravidelné revidovanie bezpečnostnej Politiky a to najmä roly, zodpovednosti a pravidlá
informačnej bezpečnosti a smernice, pracovné postupy, pravidlá zálohovania, zabezpečenia a komunikácie
v oblasti informačných technológií, požiadavky na architektúru, bezpečnosť a testovanie informačných
technológií a postupy pri riadení incidentov v písomnej alebo elektronickej podobe.
b) Vypracovanie a aktualizácia bezpečnostnej stratégie v nadväznosti na vykonanú analýzu systémov
v písomnej alebo elektronickej podobe.
c) Zabezpečenie Klasifikácie informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov v písomnej alebo
elektronickej podobe.
d) Návrh technologických / technických, personálnych a organizačných bezpečnostných opatrení, monitoring
efektivity a posúdenie úrovne plnenia v písomnej alebo elektronickej podobe.
e) Poradenstvo Prevádzkovateľovi a metodické usmernenie bežných zamestnancov aj tých, ktorí plnia úlohy
v oblasti realizácie bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z požiadaviek zákona č.: 69/2018 Z. z.
f)

Monitoring súladu so zákonmi týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti.

g) Návrhy v oblasti kybernetickej bezpečnosti štatutárnemu orgánu Prevádzkovateľa v písomnej alebo
elektronickej podobe.
h) Aplikáciu bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti na základe vykonanej
analýzy.
i)

Riadenie incidentov a hlásenie bezpečnostných incidentov do jednotného informačného systému.

j)

Vykonanie analýzy rizík informačných systémov prevádzkovateľa v písomnej alebo elektronickej podobe.

k) Zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
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l)

Vytvorenie metodiky na vykonávanie interných auditov kybernetickej bezpečnosti a ich zavedenie do praxe
v písomnej alebo elektronickej podobe.

m) Návrh bezpečnostných požiadaviek voči dodávateľom prevádzkovateľa v písomnej alebo elektronickej
podobe.
n) Súčinnosť pri vykonaní auditu kybernetickej bezpečnosti.

Článok III
Čas a miesto poskytovania Služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu na svoje náklady v rozsahu štyridsať (40) človekohodín za každý
kalendárny mesiac, čo predstavuje päť (5) pracovných dní v trvaní osem (8) hodín denne v pracovnom čase
Objednávateľa v období od 1.3.2021 do 31.12.2021. Človekohodina predstavuje jednu hodinu aktívneho
výkonu činností poskytovateľa v mieste sídla Objednávateľa.
2. Poskytovateľ Služby nemôže poveriť jej poskytnutím inú osobu (subdodávateľa). V prípade ak si povaha
jednotlivých častí Služby vyžaduje zásah tretích strán Poskytovateľ je povinný oboznámiť o tejto skutočnosti
Objednávateľa a vyžiadať si súhlas Objednávateľa.
3. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí
prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na poskytnutie Služby. Ak nevhodné
veci alebo pokyny prekážajú v riadnom poskytovaní Služby, je Poskytovateľ povinný jeho poskytovanie
v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného
oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí Služby s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov
a akceptuje upozornenie Poskytovateľ.
4. V prípade ak Poskytovateľovi bude akákoľvek časť zadania Služby nejasná, má Poskytovateľ právo informovať
sa u Objednávateľa a vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ ma povinnosť
poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť a to bez zbytočného odkladu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na
poskytnutie Služby v priestoroch Objednávateľa (pracovný priestor, pripojenie na elektrickú energiu, tlač
dokumentov) v sídle Objednávateľa, v kancelárii č. 37.

Článok IV
Poskytovanie Služby
Poskytovateľ splní svoju povinnosť poskytnúť Službu jej riadnym poskytnutím a dodaním dohodnutej dokumentácie
najneskôr však do 31.12.2021. O poskytnutí Služby a odovzdaní dokumentácie Poskytovateľ a Objednávateľ spíšu
odovzdávací protokol a dňom podpisu oboma stranami sa bude považovať Služba za dodanú a dokumentácie za
odovzdanú.

Článok V
Povinnosti Objednávateľa
Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri plnení Poskytovateľovi a zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa
platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
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Článok VI
Povinnosti Poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Službu postupne počas desiatich mesiacov podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve a odovzdá Objednávateľovi doklady, dokumentáciu ktoré sa vzťahujú k Službe a ktoré sú uvedené v čl.
II bod 2 tejto zmluvy .

Článok VII
Cena
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby cenu 35EUR bez DPH za človekohodinu
v celkovej výške 14000EUR bez DPH (ďalej ako „Cena“) za celé obdobie poskytovania Služby od 1.3.2021 do
31.12.2021. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

Článok VIII
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu na základe vystavených faktúr od Poskytovateľa. Poskytovateľ je
povinný vystaviť a doručiť faktúry Objednávateľovi za čiastkové plnenia raz mesačne vo výške 1400EUR.
Poskytovateľ vystaví spolu desať(10) faktúr. Splatnosť faktúr je 60 dní.
2. Poskytovateľ vystaví faktúry najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v
ktorom bolo plnenie dodané.

Článok IX
Odstúpenie od Zmluvy
1. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
a) Poskytovateľ je v omeškaní s poskytovaním Služby a bol písomne na túto skutočnosť upozornený zo strany
Objednávateľa.
b) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi skutočnosti ktoré bránia Poskytovateľovi pokračovať v Poskytovaní
Služby.
2. Poskytovateľ ma právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
a) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo je časti dlhšie než 30 dní,
b) Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi skutočnosti, ktoré bránia Poskytovateľovi pokračovať v poskytovaní
Služby.

Článok X
Sankcie
1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa Zmluvy, zaväzuje
sa zaplatiť Poskytovateľovi zákonom stanovený úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do
úplného zaplatenia príslušnej dlžnej sumy.
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2. V prípade, že sa Poskytovateľ dostane do omeškania s poskytovaním Služby podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa
zaplatiť Objednávateľovi zákonom stanovený úrok z omeškania z hodnoty Služby, ktorou je Poskytovateľ v
omeškaní za každý deň omeškania až do úplného poskytnutia Služby. Zaplatením úroku z omeškania nie je
dotknuté právo na náhradu škody Zmluvných strán .a poškodená Zmluvná strana má právo požadovať
náhradu škody od druhej Zmluvnej strany.

Článok XI
Komunikácia a doručovanie
1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenia, objednávky, žiadosti a iné dokumenty alebo
informácie určené druhej Zmluvnej strane alebo vyžadované touto Zmluvou a akákoľvek iná komunikácia
medzi Zmluvnými stranami, bude doručená druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy
spôsobom:
- osobné doručenie
- poštou s doručenkou
- emailom
2. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní uvedených podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa
dohodli, že účinky doručenia nastávajú piatym dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku
doručuje.

Článok XII
Vyššia moc
1. Za okolnosti vyššej moci vylučujúce zodpovednosť na oboch Zmluvných stranách sa považuje prekážka, ktorá
nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len „Vyššia moc“).
2. Zmluvné strany nezodpovedajú za nesplnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy po dobu trvania Vyššej
moci.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej
obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne
preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený na poskytnutie Služby podľa tejto Zmluvy a disponuje oprávneniami
na výkon podnikateľskej činnosti pre poskytnutie Služby podľa platných predpisov SR.
3. Kontaktnou osobou, ktorá je oprávnená konať v mene Poskytovateľa pri poskytovaní Služby je: Mgr. Peter
Kelemen, tel :0903 359 408, email: info@keva.sk
4. Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam
daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody.
Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
5. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo
nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia
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6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

nemohli byť oddelené do ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých
bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude
zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných
strán.
Postúpenie pohľadávok Poskytovateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov(ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je
zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Poskytovateľa, v rozpore s dohodou
Poskytovateľa a Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety , bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka
neplatný.
Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany Poskytovateľa je bez predchádzajúceho
súhlasu Objednávateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým Poskytovateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej
osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane Objednávateľovým veriteľom v rozpore s dohodou
Poskytovateľa a Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného
vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami
záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým
spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý
spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie
príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Táto zmluva nadobúda platnosť 1.3.2021 a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.

V Nových Zámkoch, dňa

.........................................
JUDr. Bc. Marian Viskup
riaditeľ
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

V Komjaticiach, dňa

.............................................
Ing. Martina Kelemenová
konateľ
KEVA SLOVENSKO s.r.o
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