RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
MAGTS1700241
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Spoločnosť:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaná:
Oddiel:
Vložka číslo:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

A.S.Partner, s.r.o.
Južná trieda,Košice,04001
Ing. Ivan Bušovský
31670041
2020487634
SK2020487634
Obchodný register Okresného súdu Košice 1
Sro
2893/V
ČSOB, a.s., pobočka Košice
SK72 7500 0000 0002 8437 9373

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal – primátor
00603481

Spoločnosť:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:

ČSOB, a.s.
SK3775000000000025829413

(ďalej len „Objednávateľ“)
II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvárať pre Objednávateľa doslovný prepis zvukovej nahrávky diskusie
a) z Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „MsZ“),
b) z Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislava (ďalej len „MsR“)
c) pre účely vytvorenia plne formátovanej zápisnice za dohodnutých podmienok v tejto zmluve.
2. Objednávateľ zaplatí za službu dohodnutú sumu.
III.
Cena
Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je:
a) prepis MsZ/MsR trvajúci do 3 hodín s maximálnym dodaním do 3 pracovných dní 99,75€ bez
DPH,
b) prepis MsZ/MsR trvajúci do 11 hodín s maximálnym dodaním do 8 pracovných dní 395€ bez
DPH,
c) prepis 1 hodiny navyše MsZ/MsR nad 11 hodín, ktorá bude zvyšovať dodanie o 1 pracovný
deň (za 1 hodinu navyše) 33,25€ bez DPH za každú začatú hodinu dodanej zvukovej
nahrávky.
IV.
Spôsob a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Objednávateľ zašle vzor formátovaného dokumentu zápisnice Objednávateľovi za účelom
zosúladenia formátovania prepisu.
2. Objednávateľ oznámi termín zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo mestskej rady aspoň 1 deň
pred konaním zasadnutia.
3. Objednávateľ zašle, uloží na úložisko, alebo iným spôsobom sprístupní pre Poskytovateľa všetky
zvukové súbory indexovanej nahrávky vytvorenej hlasovacím zariadením H.E.R. Systém
a softvérom pre indexáciu zvukovej nahrávky HER SIE.
4. Po obdržaní informácie Poskytovateľ potvrdí jej prijatie Objednávateľovi e-mailom. Začiatok
spracovania začína plynúť nasledujúci deň po obdržaní podkladov pre prepis.
5. Poskytovateľ vytvorí doslovný prepis poskytnutých zvukových súborov do elektronickej podoby
štandardného editovateľného dokumentu.doc, .docx, .rtf alebo .odt vo formáte podľa zaslaného
vzoru kontaktnej osobe Objednávateľa.
6. Spracovaný prepis zašle e-mailom kontaktná osoba Poskytovateľa kontaktnej osobe
Objednávateľa v termínoch podľa prípadov:
- zasadnutie v trvaní do 3 hodín v termíne do 3 pracovných dní,
- zasadnutie v trvaní do 11 hodín v termíne do 8 pracovných dní,
- zasadnutie v trvaní nad 11 hodín v termíne do 8 pracovných dní + počet pracovných dní
rovnajúci sa počtu hodín trvania zasadnutia nad 11 hodín.
7. Poskytovateľ môže po vzájomnej dohode s Objednávateľom poskytnúť prepis aj po častiach.
Termín si v takom prípade dohodnú kontaktné osoby Poskytovateľa a Objednávateľa.
8. V prípade neprimerane nekvalitnej nahrávky si Poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť
vytvorenie prepisu takejto nahrávky, alebo jednostranne oznámiť iný termín dodania prepisu celej
nahrávky, alebo jej časti.
9. V prípade omeškania termínu dodania prepisu poskytne Objednávateľ zľavu z úhrady za
poskytovanú službu vo výške 10%.
10. Kontaktnou osobou Poskytovateľa je Ing. Jaroslav Paľa, pala@aspartner.sk, 055/67 62 922.
11. Kontaktnou osobou Objednávateľa je Ing. Ivan Šajti, ivan.sajti@bratislava.sk, 02/59 356 498.
V.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa Článku II. tejto zmluvy Poskytovateľovi do 30 dní
po doručení faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne.
Úhrada ceny predmetu zmluvy sa uskutoční po prevzatí po podpísaní protokolu o odovzdaní
(dodacieho listu) a prevzatí predmetu plnenia zmluvnými stranami, formou prevodu na bankový
účet Poskytovateľa na základe faktúry.
3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať
nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Poskytovateľ je povinný
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa
preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového
dokladu.
4. V prípade omeškania so zaplatením fakturovanej ceny sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť
Poskytovateľovi sankciu vo forme úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za
každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté ustanovenie čl. IV bod 3 tejto zmluvy – chýba čl. IV.
VI.
Ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy, prípadne do vyčerpania
celkovej zmluvnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
2. Objednávateľ i Poskytovateľ majú právo písomne vypovedať túto zmluvu v jednomesačnej
výpovednej lehote počítanej odo dňa doručenia výpovede.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní dostane každá zmluvná
strana jedno vyhotovenie, všetky majú platnosť originálu.
4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej
zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.
V Košiciach dňa 4.12.2017

V Bratislave dňa 13.12.2017

Za Poskytovateľa:

Za Objednávateľa:

…………………v.r.……………….

…………………v.r.……………….

Ing. Ivan Bušovský

JUDr. Ivo Nesrovnal

konateľ

primátor mesta

