Zmluva o poskytnutí služieb
súvisiacich so správou registratúry
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

uzatvorená medzi:
Dodávateľom:
Obchodné meno:
ARCHIDATA, s.r.o.
Sídlo:
Prievozská 32, 821 05 Bratislava
IČO:
35 884 274
IČ DPH:
SK2021811847
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
spoločnosť je zapísaná v registri :
zastúpená:
(ďalej v texte len „dodávateľ“)
a
Objednávateľom:
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Sídlo:
Špitálska 8, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
JUDr. Andrea Císarová, vedúca služobného úradu a riaditeľka
Kontaktná osoba:
JUDr. Andrea Císarová
IČO:
308 114 57
DIČ:
2020850887
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej v texte len „ objednávateľ“)

I. Predmet zmluvy
1 Dodávateľ na základe dojednaných podmienok v tejto zmluve sa zaväzuje vykonať odborné práce
súvisiace so správou registratúry v rozsahu dohodnutom touto zmluvou podľa pokynov
Objednávateľa. Predmetom tejto Zmluvy je ďalej záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za
riadne poskytnuté služby cenu špecifikovanú v Zmluve.
2. Dodávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené a je
oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a pripravený riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté a je oprávnený
vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle tejto Zmluvy.
II. Rozsah a obsah predmetu zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa a na základe a podľa požiadaviek objednávateľa
a plne v súlade s touto Zmluvou a za splnenia podmienok podľa tejto Zmluvy, nasledovné práce
súvisiace so správou registratúry:
a/ Odovzdanie archívnych dokumentov do Slovenského národného archívu (ďalej „SNA“) na
základe rozhodnutia SNA z roku 2011, a to najmä vytriediť archívne dokumenty – príprava na

fyzické odovzdanie, označenie a uloženie do archívnych krabíc, spracovanie súpisu archívnych
dokumentov, odovzdanie do SNA (nakládka, prevoz, vykládka v SNA).
b) Spracovanie Registratúrneho poriadku, a to najmä vypracovanie internej smernice
registratúrneho poriadku v súlade s vyhláškou č. 410/2015, predloženie na SNA, komunikácia so SNA
až do schválenia Registratúrneho poriadku SNA.
c) Príprava a realizácia vyraďovacieho konania podľa zákona 395/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov , a to najmä fyzická analýza dokumentov, spracovanie zoznamu spisov bez
znaku hodnoty „A“, spracovanie zoznamu spisov so znakom hodnoty „A“, predloženie na SNA,
komunikácia pri odbornej prehliadke vyraďovacieho konania, súpis archívnych dokumentov po
vyraďovacom konaní.
III. Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný:
a/ sprístupniť dodávateľovi potrebné priestory a všetku svoju dokumentáciu k nahliadnutiu tak, aby
dodávateľ mohol spísať komplexný vyraďovací protokol dokumentov navrhnutých na vyradenie
b/ dodržiavať ústne dohodnutý harmonogram prác
c/ participovať na vypracovávaní vyraďovacieho protokolu - odkonzultovať s dodávateľom všetky
dokumenty ešte pred odovzdaním vyraďovacieho protokolu do štátneho archívu.
IV. Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ je povinný:
a/ vykonať služby podľa čl. II tejto Zmluvy riadne a včas, podľa pokynov objednávateľa a plne
v súlade s touto Zmluvou
b/ úzko spolupracovať so zamestnancami objednávateľa počas celej spolupráce a dodržiavať ústne
dohodnutý harmonogram prác
c/ chrániť vlastnícke práva objednávateľa a zachovávať dôvernosť pri priamych, alebo
sprostredkovaných informáciách, podkladoch a dokumentácii, s ktorou pri práci príde do styku,
dodržiavať prísnu mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, dotýkajúcich sa objednávateľa
d) poskytnúť Plnenie Objednávateľovi riadne, včas, s dodržaním všetkých pravidiel stanovených touto
zmluvou a všetkými prílohami k tejto zmluve, so všetkou potrebnou odbornou starostlivosťou, na
svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a to v čase dojednanom v tejto zmluve
e) dodať plnenie v zmysle tejto zmluvy v súlade s pokynmi Objednávateľa a plne v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvy
f) postupovať pri poskytovaní služieb v zmysle platných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na danú činnosť podľa tejto Zmluvy
g) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a iných údajoch, vrátane
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto
zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje chrániť práva duševného vlastníctva patriace Objednávateľovi ako aj
práva tretích osôb, ktoré by mohli byť plnením tejto Zmluvy dotknuté
h) poskytnúť plnú súčinnosť pre naplnenie účelu tejto Zmluvy
V. Doba plnenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počas poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy, tj. zmluva zaniká dňom odovzdania preberacieho protokolu prevedených prác, nie však skôr
ako splnením všetkých povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany v tejto Zmluve.

VI. Platobné podmienky
1. Cena plnenia v zmysle tejto Zmluvy bola stanovená Dodávateľom v rámci prieskumu trhu.
Dodávateľ vyhlasuje, že cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a na základe Vyhlášok Ministerstva financií SR vykonávajúcich tento zákon.
V prípade ak sa ukáže vyhlásenie Dodávateľa podľa tohto odseku ako nepravdivé, má Objednávateľ
nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej porušeniu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Celková cena za poskytnutie služieb zahrnutých v predmete zmluvy uvedených v čl. II bode 1 tejto
zmluvy je 1 782 € s DPH, slovom tisícsedemstoosemdesiatdva eur. Celková cena stanovená podľa
prvej vety tohto bodu Zmluvy je cenou konečnou, a túto sumu nie je možné prekročiť. Dodávateľ
zároveň berie na vedomie, že na vyčerpanie celej sumy nie je právny nárok a Dodávateľ je oprávnený
fakturovať len presne vykonané a preukázané služby podľa tejto Zmluvy a v zmysle Prílohy č. 1
k tejto Zmluve. Jednotlivé ceny položiek sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve – Cenník
dodávateľa. Dodávateľ je platcom DPH. Suma podľa tohto článku Zmluvy, ako aj jednotlivé ceny
podľa Cenníka (Prílohy č. 1) zahŕňa všetky náklady dodávateľa a ďalej sa nenavyšuje o žiadne
položky.
3. Faktúru za riadne vykonané, ukončené a preukázané služby podľa tejto Zmluvy je oprávnený
dodávateľ vystaviť po ukončení poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní
od jej doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov. V prípade, ak Dodávateľ vystaví faktúru nesprávne, resp. v rozpore s touto zmluvou,
faktúra bude zo strany Objednávateľa vrátená Dodávateľovi na opravu a to aj opakovane. Lehota
splatnosti takto opravenej faktúry plynie odo dňa vystavenia správne vystavenej faktúry
Objednávateľovi. Za faktúru sa v zmysle tejto zmluvy považuje faktúra, t.j. daňový doklad vystavený
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez
poskytnutia primeranej lehoty na plnenie, v nasledovných prípadoch:
1.1. v prípade neposkytnutia plnenia Dodávateľom podľa tejto Zmluvy včas, v požadovanej kvalite
alebo podľa podmienok tejto Zmluvy, alebo
1.2. v prípade ak sa ukáže akékoľvek tvrdenie Dodávateľa podľa čl. 1 bod 2 tejto Zmluvy alebo
akékoľvek iné tvrdenie podľa tejto Zmluvy ako nepravdivé
1.3. v prípade, ak je proti Dodávateľovi vedené konkurzné konanie, je v konkurze,
v
reštrukturalizácii, bol proti predávajúcemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, alebo
1.4. v prípade, ak dodávateľ vstúpil do likvidácie
1.5. v prípade, ak je proti Dodávateľovi vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z.
z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť v zmysle tejto zmluvy písomné a je platné a účinné odo dňa jeho
doručenia druhej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy a to ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy.
Zmluvné strany sú povinné vyrovnať si navzájom svoje záväzky do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Dodávateľ má v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany
Objednávateľa nárok na práce vykonané, ktoré je povinný preukázať do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti odstúpenia od Zmluvy, najviac však do výšky 50% zo sumy stanovenej podľa čl. V bod
2 tejto Zmluvy.
4. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej
porušením tejto Zmluvy ani nárok na zaplatenie pokuty podľa tejto Zmluvy.
VIII.
Sankcie
1. V prípade omeškania Dodávateľa s riadnym poskytnutím plnenia alebo jeho časti podľa tejto
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo sumy podľa čl. 4 bodu 1
tejto Zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Za omeškanie sa považuje aj neposkytnutie
Plnenia alebo jeho časti v dohodnutej kvalite.
2. V prípade nesplnenia akejkoľvek povinnosti Dodávateľa špecifikovanej v tejto Zmluve je
Dodávateľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu porušením povinnosti Dodávateľa
vznikla.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na
náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
IX.
Ostatné dojednania zmluvných strán
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie, odstúpenie od tejto zmluvy ako aj iná
písomnosť sa považuje v zmysle tejto zmluvy za doručenú:
1.1
dňom doručenia adresátovi, ktorý potvrdil jej prijatie, alebo
1.2
ak adresát jej prevzatie odmietol, dňom kedy toto odmietnutie vykonal, alebo
1.3
tretím pracovným dňom odo dňa jeho odoslania adresátovi na adresu uvedenú v tejto zmluve,
prípadne na inú adresu písomne oznámenú ako adresu na doručovanie počas trvania tejto zmluvy,
v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená alebo nedoručiteľná, alebo
1.4
pri použití e-mailu v deň odoslania kontaktnej osobe, ak sa správa nevrátila ako nedoručená.
2.
Zmeny v kontaktných osobách, adresách, e-mailoch, číslach účtu, názve/obchodnom mene
alebo v iných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy je možné vykonať
prostredníctvom písomného oznámenia podpísaného štatutárnym orgánom zmluvných strán, pričom
zmluvné strany sú povinné oznámiť a doručiť písomné oznámenie druhej zmluvnej strane najneskôr
do 5 (slovom piatich) pracovných dní odo dňa zmeny. Takéto oznámenia sú účinné voči druhej
zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nie sú zmluvné
strany oprávnené postúpiť na iný subjekt.
4.
Za oficiálnu komunikáciu sa v zmysle tejto zmluvy považuje písomná a e-mailová
komunikácia.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení. Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že súhlasí
so zverejnením tejto Zmluvy na internetovej stránke Objednávateľa a/alebo iného štátneho orgánu
a/alebo orgánu verejnej správy a taktiež súhlasí so zaradením a zverejnením tejto Zmluvy do
Centrálneho registra zmlúv.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení, a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na daný - konkrétny právny vzťah.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú v prvom rade riešiť
zmierom. V prípade, ak nedôjde v sporných právach a/alebo povinnostiach vyplývajúcich z tejto
zmluvy k zmieru medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie
prípadných sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou očíslovaných, písomných dodatkov k tejto Zmluve,
podpísaných obomi zmluvnými stranami na tej istej listine. Zmeny vykonané iným spôsobom sú
neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.
5. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ich zmluvné
prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, nie v tiesni tiesne alebo inak nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
6.

Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 dodávateľ.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a vážnej vôle a
ich rozhodnej snahe riešiť vyjednávaním všetky problémy, ktoré môžu pri jej plnení vzniknúť.
Ďalej prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej a na znak súhlasu s
ňou pripájajú svoje podpisy.
8.

Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria aj nasledovné prílohy k tejto zmluve:
Príloha č. 1 : Cenník dodávateľa

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za Dodávateľa

Za Objednávateľa

Príloha č.1
Cenník služieb

Odovzdanie AD do SNA
- vytriedenie AD – príprava na fyzické odovzdanie
- označenie a uloženie do archívnych krabíc
- spracovanie súpisu AD
- odovzdanie do SNA (nakládka, prevoz, vykládka SNA)
Cena: EUR 250,00 bez DPH 20% (s DPH 300,00 EUR)
Spracovanie RP
- vypracovanie internej smernice RP v súlade s vyhláškou
č. 410/2015
- predloženie na SNA
- komunikácia so SNA až do schválenia RP SNA
Cena: EUR 250,00 bez DPH 20% (s DPH 300,00 EUR)

Príprava a realizácia vyraďovacieho konania
- fyzická analýza dokumentov
- spracovanie zoznamu spisov bez znaku hodnoty „A“
- spracovanie zoznamu spisov so znakom hodnoty „A“
- predloženie na SNA
- komunikácia pri odbornej prehliadke VK
- súpis AD po VK
Cena: EUR 985,00 bez DPH 20% (s DPH 1182,00 EUR)

