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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB

Táto zinluva o poskytnutí konzultaČných služieb (d‘alej lea „Ziiiluva“) sa uzatvára inedzi
zmluvnými stranami uvedenými nižšie v článku I na predmet Činnosti uvedený v ďalšom
texte.
Evidenčně číslo Zmluvy : ABMS -2021 — obec Jarok

L ZMLUVNÉ STRANY

Odberatel‘: Obec Jarok

So sidlom: Hlavná 283/176
951 48 krok

V zastúpení: Stanislav Sťahel— starosta obce

Ičo: 00308056
DIČ: 2021062714
ič DPH: SK2021062714

Batikové spojenie: Prima Banka Slovensko
Číslo účtu: 5K82 5600 0000 0008 5081 5003
(ďalej v texte „Odberateľ“)

a

Dodávatel‘: APS Consulting, s.r.o.

So sídlom: Pečnianska 1, 851 01, Bratislava

Zapísaný: OR Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 132171/B

V mene ktorého koná: Ing. Adriana Strhárová, konateľ
Mgr. Pavel Strhár, konateľ

ičo: 52 008 274
DIČ: 2120862337
iČ DPH: 5K2 120862337

Batikové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK83 0200 0000 0040 5622 8053
(ďa!ej v texte „Dodávateľ“)
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2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Odberateľovi konzultačně a
školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa tejto
Zmluvy a podľa požiadaviek STN Iso 37001:2019, odbornú spoluprácu pri
dopracovaní dokumentácie a poskytnutí vzorov (politika ABMS, cide ARMS, preskúmanic
správneho orgánu a osobou dohľadu nad dodržiavanim protikorupčných predpisov,
preskúmanie manažmentom ARMS a interně audity — program, plán a správa z interného
auditu a nezhody) dokumentácie normy STN ISO 37001:2019 s ohľadom na špeciftká
predmetu činnosti Odberatel‘a. Predmetom tejto Zmluvy je aj výkon interných auditov
systému manažérstva proti korupcii, pri nápravnej činnosti prípadných nezhód, nedostatkov a
odporúčaní z certiflkačného auditu, sledovať efektívnosť v správach z interných auditov.

3. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

V priebehu celého procesu poskytovania konzultácií poskytne Dodávateľ s odbornou
starostlivost‘ou kvalifikované konzultačné služby v súlade s predmetom Zmluvy a
v súčinnosti s Odberateľom vykoná nasledujúce činnosti:

3.1 Poskytnutie konzultácie určeným vedúcim zamestnancom, pracovným skupinám
a zamestnancom určeným Odberateľom zúčastneným v celom procesnom prĺstupe k norme
STN ISO 37001: 2019:
- konzultácie, školenia, stanoviská k systému manažérstva proti korupcii u Objednávateľa

podľa jeho špecializácie a poskytovaných služieb,
- dopracovanie dokumentácie, jej štruktúry a vzorov dokumentov (politika ABMS, ciele

ABMS, preskúmanie správneho orgánu a osobou dohľadu nad dodržiavaním
protikorupčných predpisov, roČné preskúmanie manažmentom ABMS a interně audity —

program, plán a správa z interného auditu a nezhody)
- vyškolenie určených zamestnancov v oblasti implementácie systému manažérstva proti

korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019,
- výkon interného auditu
- pripomienkovanie, komentáre k dokumentom vytvoreným zamestnancami
- vytvorenie dokumentov v slovenskom jazyku
3.2. Dodávateľ nie je v zmysle normy STN ISO 37001: 2019 a tiež podľa tejto zmluvy nie je
zodpovedný za výkon „osoby zodpovednej za súlad (compliance manager)“. Všetky
povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z výkonu „osoby zodpovednej za sůlad (compliance
manager)“ podľa normy STN ISO 37001: 2019 sú pine v zodpovednosti Odberateľa.

4. POVINNOSTI ODBERATEI3A

4.1. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri plnení Zmluvy,
a to hlavne poskytnúť požadované informácie, nutné k plneniu predmetu Zmluvy.
4.2. Odberateľ sa ďalej zaväzuje:
- určiť zamestnancov podniku, ktorí majú právomoc podieľať sa na prácach spojených
s manažérskym systémom ARMS
- určiť zamestnanca, ktorý bude vykonávat‘ úlohy „osoby zodpovednej za súlad (compliance
manager)“ a bude v pósobnosti Odberateľa
- definovať organizačně a technické väzby v subjekte Odberateľa
- zabezpečiť aktívnu účasť zamestnancov Odberateľa na prácach spojených s predmetom
Zmluvy v zmysle časového plánu činností
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- včas vykonávat‘ platby podľa Článku 5 tejto Zmluvy.
- informovať Dodávateľa o tých zmenách u Odberatera, ktoré by mohli ovplyvnif pinenie
tejto Zmluvy,

5. DOHODA O CENE. TERMÍNE A SPÓSOBE ÚHRADY
5.1. ZaČiatok realizácic a implcmcntácic systému AJ3MS sa určil na iwve,ubet 2021 tak aUy
bol subjekt pripravený na certifzkáciu najneskór v termíne marec 2022. Konzultant bude k
dispozícii podľa potreby a Po vzájomnej dohode oboch strán. Rozsah plnenia zahtňa:

5.2. Poskytnutie odborných konzultácií a vzorových dokurnentov pd komplexnom spracovaní
dokumentácie (politika ABMS, cide ABMS, preskúmanie manažmentom ABMS a interně
audity — program, plán a správa z intemého auditu a nezhody) určenej pre implementáciu
manažérskeho systému podľa novej normy STN ISO 37001: 2019

Cena za implementáciu STN ISO 37001: 2019: 1.600€

5,3.Plánovanie a vykonanie interného auditu podľa normy STN ISO 37001: 2019, vytvorenie
záverečnej správy z interného auditu

Cena za interně audity STN ISO 37001: 2019: 1.300€

Cena za implementáciu a interně audity
STN ISO 37001: 2019 spolu: 2.900€

DPH 20% €: 580€

Výsledná cena STN ISO 37001: 2019 spolu s DPH: 3.480€

Reálne cestovné náklady nie sú započítané v cene. Cestovné náklady v hodnote 0,28 € na 1
km, pričom jedna návšteva u odberateľa činí 220 km a teda 61,60 E.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli na dvoch splátkach za vykonané konzultácie a vzory
dokumentov a to nasledovne: 1. splátka po vypracovaní dokumentácie (okrem preskúmania
manažmentom) a 2. splátka po absolvovaní interných auditov, preskúmania manažmentom
a vykonaní certifikačného auditu certiflkačnou spoločnost‘ou. Dodávateľ je platcom DPH.
V cene je zahrnutý predpokladaný výkon činností, pričom rozsah prác je presne špecif~kovaný
vo vecných harmonogramoch uvedených v článku 3.1. tejto zmluvy.
5.5. Splatnost‘ faktúr sa stanovuje na 14 dní po ich vystavení a doručení Odberateľovi.
V prípade neuhradenia dohodnutej čiastky si Dodávateľ vyhradzuje právo pozastavit‘ plnenie
Zmluvy až do ich uhradenia.
5.6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 3 1.03.2022.
5.7. Zmluvné strany osvedčujú vedomosť, že je potrebné pre zabezpečenie trvalej
udržateľnosti implementovaného manažérskeho systému priebežne a sústavne každý rok
zabezpečovať výkon interných auditov, vytvorenie záverečnej správy z interného auditu
a preskúmania manažmentom, revíziu dokumentácie ABMS. Na základe skutočnosti uvedenej
v predchádzajúcej vete sa zmluvné strany dohodli na opcii, predmetom ktorej je záväzok
Dodávateľa zabezpečit‘ pre Objednávateľa predmetné činnosti za odmenu stanovenú v bode
5.3, časti rozsah interně audity STN ISO 37001: 2019 každý nasledujúci rok. Uplatnenie
opcie sa uskutoční formou samostatne uzat-vorenej zmluvy.
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5.7 Odberateľ je povinný poskytnúf Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosf tak, aby Dodávateľ
mohol dohodnuté služby realizovat‘ u Odberateľa najneskór v lehote 30 dní odo dňa výzvy
Dodávateľa.

6. MLČANLIVOSt

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávat‘ ako prísne důverné všetky informácie a skutočnosti
o Objednávatel‘ovi alebo týkajúce sa Objednávateľa, o ktorých sa dozvedel alebo ich získal
pri poskytovaní služieb, výkone záväzkov podľa tejto Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou
(ďalej len „dóverné informácie“). Důverně informácie může Dodávateľ použit‘ len na účel
pinenia tejto Zmluvy a to len v nevyhnutnom rozsahu, ak zákon neustanovuje inak.
6.2. Dodávateľ bene na vedomie, že v priebehu prác v zmysle tejto Zmluvy sa bude dostávat‘
do styku s důvemými informáciami alebo s informáciami dóvemého charakteru. Dodávateľ sa
zaväzuje, že zaistí, aby informácie technického, výrobného a obchodného charakteru boli
udržiavané v tajnosti a boli považované za dóverné v zmysle * 271 Obchodného zákonníka a
v žiadnom prípade neboli zverejnené či poskytnutě tretej osobe bez výslovného písomného
povolenia maj iteľa takej informácie.

7. ZMENY ZMLUVY

7.1. Zmeny tejto Zmluvy musia odsúhlasiť obe zmluvné strany a to písomne formou dodatku
k tejto zmluve.

8. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

8.1. Obe zmluvné strany sú oprávnené písomne odstúpiť od tejto Zmluvy z akéhokoľvek
důvodu alebo aj bez uvedenia důvodu. Ak v odstúpení nie je uvedené inak, odstúpenie je
účinné okamihom jeho doručenia dnihej zmluvnej strane. Dodávateľ nemá v prípade
odstúpenia od Zmluvy voči Objednávateľovi žiadne nároky s výnimkou nárokov podľa
článku 8.3 tejto Zmluvy.
8.2.V prípade, že důjde k ukončeniu zmluvného vzt‘ahu podľa tejto Zmluvy, odovzdá
Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa doruČenia písomného odstúpenia všetky podklady a
dokumentáciu Odberateľovi.
8.3. Odberateľ uhradí Dodávateľovi aj v prípade odstúpenia od Zmluvy všetky platby za
riadne a včas dodané služby v zmysle článku 5 tejto Zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na důkaz dohody o ustanoveniach a podmienkach obsiahnutých v tejto Zmluve, pripájajú
zmluvné strany nižšie svoje podpisy.

9.1. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých Odberateľ obdrží 1 a Dodávateľ I
vyhotovenie.

9.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcim Po zverejnení zmluvy v zmysle osobitných predpisov.

9.3 Zmluvné strany nie sú oprávneně postúpiť práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
9.4 Zmluvně strany vyhlasujú, že si navzájom poskytujú osobně údaje poverených osůb,
ktoré sú ich zamestnancami, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa
elektronickej pošty na pracovisko v súlade s * 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane
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osobných údajov“). Ak si zmluvné strany navzájom poskytujú osobné údaje poverených osób,
ktoré sú ich zamestnancami v mých prípadoch, ako podľa ~ 78 ods. 3 zákona o ochrane
osobných údajov, alebo nad rámec uvedený v * 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov,
vyhlasujú, že si tieto osobné údaje poskytujú na základe ich predchádzajúceho písomného
súhlasu, ktorým zmluvné strany disponujú.

Obec Jarok

dňa~

av St‘ahel, starosta obce Jarok

APS Consulting, s.r.o.

V~ ~ dňa ..L~ 3~!..

Mgr. Pavel Strhár, konateľ

Ing. Adriana Strhárová, konateF


