10. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve, a to aj po
ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
11. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre
plnenie predmetu Zmluvy za prísne dôverné. Okruh pracovníkov
Dodávateľa
zabezpečujúcich vykonávanie služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy bude Odberateľovi
vopred písomne oznámený.

Cena: 1300,00 € I slovom tisíctristo € I

_

1.

Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu Zmluvy cenu
podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku Zmluvy.

2.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa
článku II., písm. a) ab) tejto Zmluvy nasledovne:
•

za audit podľa štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný Dodávateľom
pre Odberateľa v súlade s článkom II., písm. a) tejto Zmluvy, ktorý zahŕňa:
o audit účtovnej závierky, overovanie systému vykazovania a zaznamenávania
informácií, systém interných kontrol, vyhodnotenie inventúr

Spolu celková cena služby podľa čl. II.
3.
4.

Sumy uvedené v bode 2. tohto článku podľa čl.II. je Dodávateľ oprávnený fakturovať
Odberateľovi nasledovne:
a/po vykonaní priebežného
bl po vykonaní záverečného auditu

5.

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej obdržania.

6.

Ceny špecifikované v tejto Zmluve sú uvedené bez DPH. Dodávateľ je oprávnený
k uvedeným cenám fakturovať DPH podľa platných právnych predpisov.

7.

K uvedeným cenám je Dodávateľ oprávnený fakturovať, v zmysle Zákona o audítoroch,
výdavky účelovo vynaložené v priamej súvislosti s plnením dohodnutých prác, ktoré budú
vopred konzultované s Odberateľom.

8.

Prípadná zmena rozsahu vykonaných služieb špecifikovaných v predmete Zmluvy bude
riešená písomným dodatkom k Zmluve, podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami.

IV.

Mlčanlivosť:

1. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie pri plnení predmetu podľa tejto Zmluvy. Tejto mlčanlivosti môže byt' zbavený len
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