ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi:
Zmluvné strany:
1. Zhotoviteľ: ESB, s.r.o.
Sídlo: Astrová 10, Bratislava, 821 01
Registrácia: 21.4.2004
Zastúpený: Marta Chebenová
IČO: 36578916
DIČ: 2021816654
IČ DPH: SK2021816654
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK4911000000002929896650
Kontaktná osoba: Michal Cheben
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
2. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
Kontaktná osoba:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
JUDr. Ľubomíra Kubišová, generálna tajomníčka služobného úradu
42181810
Štátna pokladnica Bratislava
SK 1481 8000 0000 7000 38 90 46
Mgr. Eva Rusnáková

(ďalej aj ako „objednávateľ“ alebo tiež ako „MŽP SR“ a spolu so zhotoviteľom ako „zmluvné
strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , kde
objednávateľ ako verejný obstarávateľ prijal cenovú ponuku zhotoviteľa ako uchádz ača, ktorý
uspel vo výzve objednávateľa na predkladanie ponúk na predmet zákazky s názvom
„Vypracovanie analýzy a zosúladenie s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa § 536 a nasl. zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“).
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Článok I
PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa dielo podľa
bodu 1.2 tohto článku a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané
dielo cenu podľa čl. III tejto zmluvy.

1.2

Dielom je analýza činností MŽP SR pri plnení povinností v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“)
a úprava smerníc MŽP SR v súlade s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. (ďalej len „dielo")
v zmysle špecifikácie v prílohe č. 1.
Článok II
VYKONANIE A
ODOVZDANIE DIELA

2.1

Miestom vykonania a odovzdania diela bude sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto
zmluvy.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná a objednávateľovi odovzdá dielo podľa
čl. I tejto zmluvy ako jeden celok, a to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy, v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach a elekrtronickej forme na USB nosiči.

2.3

Preukázateľné omeškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej na
zhotovenie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti má za následok, že zhotoviteľ nie je v
omeškaní so svojim plnením a lehota na odovzdanie diela sa upraví adekvátne
omeškaniu objednávateľa.

2.4

Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach,
ktoré môžu ohroziť včasné zhotovenie diela, a to bezodkladne po ich zistení.

2.5

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo v prípade, ak dielo nezodpovedá tejto
zmluve, alebo je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
Slovenskej republike (dielo má vady). Za neprevzaté dielo nie je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi ani preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu pri zhotovení
diela vznikli.

2.6

Objednávateľ je povinný bezodkladne po prevzatí diela od zhotoviteľa oboznámiť sa
s
vytvoreným dielom a skontrolovať jeho obsah, rozsah a kvalitu. Prípadné zistené
nedostatky a/alebo vady je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi
bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa
prevzatia diela od zhotoviteľa.

2.7

Prevzatie diela v požadovanej kvalite potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa
a oprávnený zástupca zhotoviteľa podpisom Preberacieho protokolu, ktorý bude
dokladom o riadnom vypracovaní a odovzdaní diela a bude podkladom pre vystavenie
faktúry. Vzor preberacieho protokolu sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť.
Článok III
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CENA DIELA
3.1

Cena diela bola stanovená na základe ponuky úspešného uchádzača verejného
obstarávania, v tejto zmluve uvádzaného ako zhotoviteľ, v celkovej sume 69840,00 EUR
bez DPH (slovom: šesťdesiatdeväťtisícosemstoštyridsať EUR bez DPH), 83 808,00 EUR
s DPH (slovom: osemdesiattritisícosemstoosem EUR s DPH).

3.2

Cena za dielo je cena konečná a zahŕňa všetky oprávnené náklady a výdavky zhotoviteľa
spojené s vyhotovením a dodaním diela.

3.3 Cenu za dielo je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k zmene
sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo
výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku d aňovej povinnosti.
Článok IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1

Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny za dielo vystavením faktúry.

4.2

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za dielo podľa čl. I až po vyhotovení a odovzdaní
celého diela objednávateľovi, a to na základe podpísaného písomného preberacieho
protokolu podľa článku II bod 2.10 tejto zmluvy, ktorý bude prílohou vystavenej faktúry.

4.3

Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a musí obsahovať údaje v zmysle
ustanovenia § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je
povinný predložiť objednávateľovi jeden rovnopis faktúry vrátane povinn ej prílohy.

4.4

Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na bankový účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Cena za dielo sa považuje za uhradenú
okamihom jej odpísania z účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

4.5

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.

4.6

Pokiaľ faktúra vystavená zhotoviteľom nebude vystavená v súlade s touto zmluvo u a
príslušnými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti zhotoviteľovi
na prepracovanie s uvedením konkrétnych nedostatkov. Nová lehota splatnosti začína
plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry so všetkými požadovanými
náležitosťami a prílohami objednávateľovi. Počas doby prepracovávania faktúry
zhotoviteľom sa objednávateľ nedostáva do omeškania so zaplatením ceny za dielo.
Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia novej faktúry
objednávateľovi, ktorá spĺňa požiadavky v zmysle ustanovení tejto zmluvy.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z
tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa.

4.8

Objednávateľ nebude poskytovať zhotoviteľovi žiadny preddavok na účely plnenia
predmetu tejto zmluvy.
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Článok V
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
5.1 Povinnosti objednávateľa:
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými
objednávateľa, ktoré sa na plnenie predmetu tejto zmluvy vzťahujú.

predpismi

5.1.2 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich poverených zástupcov
sledovať obsah vykonávaných činností pri plnení predmetu tejto zmluvy a
vyjadrovať sa k nim počas celého procesu plnenia predmetu zmluvy.
5.1.3 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas vykonané dielo. Za riadne
vykonané dielo sa považuje dielo, ktoré bolo vykonané v rozsahu stanovenom
objednávateľom, podľa jeho požiadaviek a v súlade s touto zmluvou a s
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.1.4 Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa poskytne zhotoviteľovi potrebné
dokumenty a informácie, ktoré bude zhotoviteľ potrebovať pri plnení predmetu
tejto zmluvy. Po dobu neposkytnutia potrebných dokumentov a informácií zo
strany objednávateľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy
podľa tejto zmluvy.
5.2 Povinnosti zhotoviteľa:
5.2.1

Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov S lovenskej republiky na
zhotovenie a dodanie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie všetký ch
potrebných činností pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
pokynmi objednávateľa a internými predpismi objednávateľa.

5.2.2

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov
týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy.

5.2.3

Zhotoviteľ je povinný pred začatím činností skontrolovať informácie, dokumenty
a podmienky k vykonaniu diela a zistiť prípadné prekážky, ktoré by mohli
znemožňovať vykonanie diela objednávateľom požadovaným spôsobom.

5.2.4

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na
nevhodnú povahu vecí alebo vady vecí, nevhodné informácie, dokumenty alebo
pokyny, ktoré dostal od objednávateľa.

5.2.5

Ak zhotoviteľ zistí nejakú prekážku podľa bodu 5.2.4 tohto článku na mieste, kde
má byť dielo vykonané a táto prekážka mu bráni v riadnom zhotovení diela, je
povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,
navrhnúť objednávateľovi iný vhodný spôsob zhotovenia diela.

5.2.6

Zhotoviteľ sa môže pohybovať v sídle objednávateľa len na vopred vymedzenom
a dohodnutom mieste výkonu činností, a to v sprievode poverenej osoby
objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.30 hod., ak nie je
dohodnuté inak.

5.2.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, v
Strana 4 z 11

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
platnými technickými normami ako aj pokynmi a internými predpismi
objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený.
5.2.8

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu
obstarania diela zoznámil s rozsahom a povahou diela a že sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky k zhotoveniu diela a že disponuje takými
technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a
odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
Článok VI
SANKCIE

6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela
a/alebo s odstránením vád diela vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške:
a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s protokolárnym odovzdaním diela v

termíne podľa čl. II bod 2.2 tejto zmluvy,
b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením riadne oznámených vád

diela podľa čl. VII bod 7.3 tejto zmluvy,
6.2

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu uplatnenú podľa bodu
6.1 tohto článku do 14 dní od jej uplatnenia.

6.3

Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 6.1 tohto článku nie dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti
zhotoviteľa. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.

6.4

Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo na základe riadne
vyhotovenej a doručenej faktúry zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo požadovať od
objednávateľa úroky z omeškania v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.
21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákon níka v
znení neskorších predpisov.
Článok VII
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykonaná bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bude mať
kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou.

7.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím informácií,
dokumentov alebo vecí prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že
zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa a ten na ich
použití písomne trval.

7.3 Zhotoviteľ dôvodne vznesené a riadne oznámené nedostatky a/alebo vady diela zo strany
objednávateľa odstráni, resp. vykoná nápravu bezodkladne, najneskôr však do piatich
(5) pracovných dní odo dňa prijatia písomného oznámenia objednávateľa podľa čl. II bod
2.6 tejto zmluvy; ak sa zmluvné strany vzhľadom na povahu a rozsah oznámených vád
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a/alebo nedostatkov písomne nedohodnú inak.
7.4

Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním nedostatkov a/alebo vád diela znáša
zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote
podľa bodu 7.3 tohto článku, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

7.5

Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet zmluvy vyhotovený zhotoviteľom
pre objednávateľa nie je zaťažený právami tretích osôb.
Článok VIII
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám v
dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo porušením inej
právnej povinnosti zhotoviteľa. O škodách bude objednávateľ zhotoviteľa neodkladne
informovať a zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu objednávateľovi, resp.
vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný
na požiadanie objednávateľa alebo ním poverenej osoby bezodkladne poskytnúť
súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady
spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením.

8.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na
predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia,
kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich
rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo
zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností
vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

8.3

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním,
nesplnením záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve, v jej
prílohách alebo príslušných právnych predpisoch a pod.) dôjde k vzniku škody, k strate,
k zničeniu, ku krádeži, k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku objednávateľa
a následnému uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa voči
zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu objednávateľovi nahradiť.
Článok IX
VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

9.1

Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného
odovzdania podľa článku II bod 2.7 tejto zmluvy.

9.2

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša
zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela podľa článku II bod 2.7 tejto
zmluvy objednávateľom.

diela momentom jeho riadneho

Článok X
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a dokumenty objednávateľa poskytnuté
zhotoviteľovi na účely plnenia predmetu tejto zmluvy a skutočnosti, ktoré sa v súvislosti
s prípravou alebo plnením predmetu tejto zmluvy zmluvné strany navzájom o sebe
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dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy) a ktoré nie
sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa
považujú za dôverné informácie. Takéto dôverné informácie nesmú byť zverejnené,
poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú
byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez
časového obmedzenia, a to aj po zániku tejto zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom poskytnuté
informácie a dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba
oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa po ukončení diela a jeho odovzdaní
objednávateľovi zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré
mu boli poskytnuté za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy, a to najneskôr pri
podpise preberacieho protokolu podľa článku II bod 2.7 tejto zmluvy.
Článok XI
UKONČENIE ZMLUVY
11.1 Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením
od zmluvy podľa bodu 11.2 a 11.3 tohto článku.
11.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia
povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli, že za
podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti
zhotoviteľa,
11.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak si objednávateľ neplní svoju zmluvnú
povinnosť podľa čl. V bod 5.1.3 tejto zmluvy, a v prípade, ak objednávateľ neuhradí cenu
diela v lehote dlhšej ako 30 dní od uplynutia lehoty splatnosti faktúry a túto faktúru
neuhradí ani na základe písomnej výzvy zhotoviteľa k jej úhrade v dodatočnej
primeranej lehote na jej úhradu, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.
11.4 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zmluvnej
strany o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej st rane.
11.5 Ukončením zmluvného vzťahu nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na
uplatnenie si zmluvnej pokuty.
Článok XII
Autorské dielo a licencia
12.1 V prípade, že dielo podľa tejto zmluvy je autorským dielom podľa zákona č. 185/2015 Z.
z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), Zhotoviteľ
touto zmluvou udeľuje Objednávateľovi súhlas na akýkoľvek známy spôsob použitia
tohto diela – licenciu. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu.
12.2 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu podľa bodu 12.1 tohto článku bez
časového, územného a vecného obmedzenia. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ
udeľuje Objednávateľovi licenciu bezodplatne.
12.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na poskytnutie licencie podľa bodu 12.1
tohto článku v rozsahu udelenej licencie (sublicencia) tretím osobám.
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Článok XIII
USTANOVENIA O NELEGÁLNEJ PRÁCI
13.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
a) ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je evidovaný v Zozname fyzických a právnických osôb,
ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania vedenom Národným inšpektorátom práce,
b) ku dňu podpísania tejto zmluvy neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“),
c) počas plnenia tejto zmluvy sa zaväzuje plniť všetky povinnosti v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov tak, aby neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania ako ho vymedzuje
Zákon o nelegálnej práci.
13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi nahradiť škodu, ktorá objednávateľovi vznikne, vrátane
sankcií a pokút, ktoré budú objednávateľovi uložené z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz
nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak sa vyhlásenie zhotoviteľa uvedené v bode 12.1 tohto
článku ukáže ako nepravdivé, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú
pokutu vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc EUR). Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený neprijať prácu alebo službu,
ktorá súvisí s vyhotovením diela a ktorú zhotoviteľ vykonáva prostredníctvom fyzickej osoby,
ktorú nelegálne zamestnáva.
Článok XIV
KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE
14.1 Zmluvné strany si na účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú
komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou:
a) za objednávateľa: Mgr. Eva Rusnáková, telefónny kontakt: +421 2 5956 4242, e-mail:
eva.rusnakova@enviro.gov.sk, resp. iná písomne poverená osoba objednávateľa
b) za zhotoviteľa: Michal Cheben, telefónny kontakt: +421 903 100900, e-mail:
michal.cheben@esb.sk
14.2 Zmenu kontaktnej osoby podľa bodu 13.1 tohto článku oznámi zmluvná strana, u ktorej k zmene
došlo druhej zmluvnej strane bezodkladne, a to v písomnej forme na adresu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na zmenu kontaktnej osoby podľa
tohto bodu sa nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku podľa článku XIV bod 14.2 tejto
zmluvy.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky
alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú
druhej zmluvnej strane počas trvania tejto zmluvy, formou e-mailu pri bežnej komunikácii so
zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail
príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo faxom.
14.4 Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V
prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za
doručenú v lehote 3 dní od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
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V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
Článok XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu, ktoré nie sú
upravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
15.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými očíslovanými dodatkami k
tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,
inak je zmena či doplnenie neplatné.
15.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú
zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ
pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané
platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
15.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) si ponechá Objednávateľ a
dva (2) Zhotoviteľ.
15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné
strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom znení.
15.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a
toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
15.7

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:


Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky



Príloha č. 2

Preberací protokol– vzor

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Bratislave, dňa ........... 2019

V ...................., dňa ........... 2019

......................................................
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky
JUDr. Ľubomíra Kubišová
generálna tajomníčka služobného úradu

......................................................
ESB, s.r.o.
Marta Chebenová
konateľ
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie analýzy a zosúladenie organizácie Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) s požiadavkami zákona č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Špecifikácia predmetu zákazky:
1. Vypracovanie analýzy súladu MŽP s požiadavkami Zákona a identifikovanie:
1.1 opatrení, ktoré je potrebné realizovať jednorazovo,
1.2 činnosti potrebné realizovať pravidelne, resp. priebežne tak, aby bol súlad so
Zákonom trvalo udržiavaný.
2. Poskytovanie konzultačných služieb pri realizácií administratívnych opatrení
vyplývajúcich z interných auditov a analýzy rizík v oblasti riadenia informačnej
bezpečnosti.
3. Úprava smerníc súvisiacich s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti pri
dodržaní nasledovných zásad
3.1 opatrenia podľa vyhlášky 362/2018 budú implementované pre všetky základné
služby (zo zoznamu základných služieb zverejnených v dobe analýzy).
3.2 tam, kde to bude ekonomicky efektívne budú opatrenia implementované
plošne.
Vypracovaná analýza musí zahŕňať minimálne nižšie uvedené oblasti:
a) Postup pre analýzu ISVS, ktoré prevádzkuje MŽP, či prekračujú identifikačné kritériá
a zodpovednosť za oznámenie o prekročení identifikačných kritérií NBÚ SR.
b)

Vypracovanie analýzy prekročenia identifikačné kritériá všetkých ISVS v súlade so
zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

c)

Vypracovanie dokumentácie administratívnych opatrení v rozsahu opatrení z
nízkoúrovňovej analýzy rizík.

d)

Analýza súladu s bezpečnostnými opatreniami požadovaných Zákonom.

Požadovaný výstup – vypracovaná analýza musí obsahovať:
a) dokumentáciu bezpečnostných opatrení, ktoré musí MŽP prijať pre zosúladenie s
požiadavkami Zákona,
b) vyšpecifikovanie jednorazových úloh a pravidelne sa opakujúcich úloh, ktoré je
potrebné realizovať pre zosúladenie a udržiavanie súladu MŽP s požiadavkami Zákona,
c) vypracovanie nových alebo návrh úpravy existujúcich smerníc a postupov pre hlásenie
a riešenie bezpečnostných incidentov,
d) návrh na úpravu relevantných existujúcich smerníc,
e) zaškolenie interných zamestnancov v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti.
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

vzor
PREBERACÍ PROTOKOL
Podľa „Zmluvy o dielo" č. 101/2019/1.16.1 zo dňa ...................... (ďalej len „zmluva")
zhotoviteľ: ........................ so sídlom: ............................., IČO: ..............................
odovzdáva
objednávateľovi: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , so sídlom Nám. Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 a objednávateľ

preberá*/ nepreberá* dielo

s názvom „vypracovanie analýzy a zosúladenie s požiadavkami
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti“

bez výhrad */ s výhradami*

a termínom ich odstránenia do ..................... .

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V ...................., dňa ........... 2019

V ...................., dňa ........... 2019

Meno a priezvisko oprávneného
zástupcu objednávateľa

Meno a priezvisko oprávneného
zástupcu zhotoviteľa

......................................................
Podpis oprávneného zástupcu
objednávateľa

......................................................
Podpis oprávneného zástupcu
zhotoviteľa
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