Z m l u v a č. ............................
podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a
podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ
Rastislav Polák - Erpol
zastúpená
Rastislav Polák
Sídlo:
Šustekova 27, 851 04 Bratislava
zapísaný v živnostenskom registri pod č. 105 - 788 Obvodným úradom Bratislava V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
0178349330/0900
IČO:
11 793 074
DIČ:
1020203866
Objednávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zastúpená
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
Sídlo
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu
6327-012/0200
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie fotografických služieb pre Hlavné mesto SR
Bratislava. pre kanceláriu primátora, pre námestníkov a pre riaditeľa magistrátu vrátane
periodika Twin city journal, podujatí protokolárneho a neprotokolárneho charakteru ako aj
akcií. resp. projektov mestských organizácií.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy
uvedeného v Čl. I. podľa Čl. III. tejto zmluvy.
Článok II.
Špecifikácia predmetu zmluvy
1. Špecifikácia predmetu zmluvy:
a. pod pojmom fotografické služby sa rozumie predovšetkým fotografovanie podujatí
a akcií na základe konkrétnej telefonickej ako aj mailovej objednávky,
b. všetky dodané fotografie v digitálnej forme musia byť graficky upravené,
v rozlíšení 300 dpi pred tlač a 72 dpi pre webovské rozhranie,
c. správa a vedenie archívu fotografií a poskytnutie celoplošných licenčných práv na
uverejňovanie fotografií pre Hlavné mesto SR Bratislava.
2. Fotografie budú vyhotovované profesionálnou fototechnikou s minimálnym rozlíšením
3 600 x 2 440 obrazových hodov vo formáte * .jpg.
3. Fotografie pre webové rozhranie budú dodané objednávateľovi najneskôr do 24 hodín po
skončení akcie vo formáte jpg, fotografie majú byť riadne vyretušované a orezané.
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4. Fotografie vo formáte .jpg budú archivované podľa jednotlivých akcií a termínov, riadne
pomenované v maximálnej veľkosti, napálení na 1 x CD / DVD a následným uložením 1x
do archívu na úložné zariadenie (externý disk) obstarávateľa.
5. Poskytnutie celoplošného licenčného práva sa týka všetkých fotografií, ktoré si
objednávateľ objednal na základe telefonickej alebo mailovej objednávky.
6. Zhotoviteľ je schopný aj zhotovenia fotografií na reklamné účely podľa požiadavky
objednávateľa a to v digitálnom a v analógovom formáte, kde výstup musí byť minimálne
24 na 36 milimetrov alebo 4,5 na 6 centimetrov na diapozitívnom nosiči v kvalite vhodnej
na reprodukciu.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Jednotková cena jednotlivých úkonov v rámci poskytovania služieb je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zák.č.18/l996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej
len .. zákon o cenách"). Jednotková cena všetkých služieb je v prílohe č. l tejto zmluvy
„Cenník služieb". Túto jednotkovú cenu je možné upraviť len podľa čl. III. bodu 4 tejto
zmluvy dodatkom k zmluve podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.
2. Cena za služby, ktoré nie sú súčasťou prílohy č.l a môžu sa vyskytnúť v priebehu platnosti
tejto zmluvy budú zmluvnými stranami dohodnuté písomne na základe cenovej kalkulácie
predloženej zhotoviteľom a schválenej objednávateľom.
3. Cena podľa predmetu zmluvy je stanovená na základe oceneného výkazu položiek
(spôsob stanovenia ceny), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1
"Cenník služieb".
4. K zmene ceny môže dôjsť:
a. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
b. v prípade rozšírenie alebo zúženia predmetu zo strany objednávateľa,
c. v prípade nevykonania niektorých služieb, resp. činností uvedených v ocenenom
výkaze položiek zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu služieb ako
nepotrebné.
5. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutočňuje bezhotovostnou platbou na
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 14 pracovných dní nasledujúceho
mesiaca. Súčasťou faktúry bude súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných služieb.
Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia.
6. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je
oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť,
doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím nového. resp. upraveného daňového
dokladu - faktúry.
7. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny má zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0.2% za každý deň omeškania z výšky neuhradenej sumy.
8. V prípade, že pri zadávaní konkrétnych typov fotografickej služby/materiálu príde k
zmene oproti zadaniu uvedenému v tejto zmluve, cena bude závisieť od nárastu alebo
zníženia nákladov na zhotovenie jednotlivých typov fotografických služieb/ materiálov.
Úpravu ceny musí odsúhlasiť objednávateľ po predložení podrobnej kalkulácie
zhotoviteľa a po jeho zdôvodnení úpravy ceny. V prípade takých fotografických služieb/
materiálov, ktoré sú uvedené v čl. II. tejto zmluvy zhotoviteľ predloží kalkuláciu, ktorú
musí objednávateľ posúdiť a odsúhlasiť. Až po písomnom odsúhlasení ceny môže
objednávateľ príslušné fotografické služby/materiál zadať zhotoviteľovi a po jeho
odovzdaní a prevzatí objednávateľom ho môže zhotoviteľ fakturovať.
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9. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364
Obchodného zákonníka. Započítanie vzájomných pohľadávok sa uskutoční nasledovne:
a. v prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z
jednotlivých ustanovení zmluvy budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej
faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade mesačnej faktúry po prevzatí predmetu
zmluvy.
Článok IV
Povinnosti a práva zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný:
a. poskytnúť zhotoviteľovi podklady na zhotovenie predmetu zmluvy, poskytnúť
zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a uhradiť dohodnutú cenu
b. prevziať predmet plnenia od zhotoviteľa
c. vo vzťahu k predmetu zmluvy, kde zhotoviteľ je autorom jednotlivých druhov
fotografických služieb/ materiálov, zhotoviteľ - autor týmto udeľuje súhlas na
použitie diela (ďalej len .. licencia"), ktorý vyplýva z čl. I. tejto zmluvy. Autor
udeľuje objednávateľovi bezodplatnú a neobmedzenú licenciu na obdobie 10
rokov podľa zákona č. 618/2003 Z.z.
d. v zmysle Autorského zákona označovať autora menom pri použití fotografií v tlači
resp. na webe v tvare Foto:©Rastislav Polák
2. Zhotoviteľ je povinný:
a. na základe výzvy najneskôr do dvoch dní od objednávateľa bezodkladne prevziať
podklady na vykonanie predmetu zmluvy pre každý jednotlivý typ fotografickej
služby/ materiálu,
b. v lehote plnenia zhotoviť a dodať jednotlivé typy fotografickej služby/ materiálu v
dohodnutom náklade,
c. vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s požiadavkami objednávateľa, v podľa
čl. II. tejto zmluvy.
Článok V
Miesto plnenia
Zhotoviteľ je povinný dodať predmetné fotografické služby/ materiály do sídla objednávateľa.
Článok VI
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr do 4
dní po odovzdaní podkladov potrebných k zhotoveniu predmetu zmluvy objednávateľom
v dohodnutom náklade.
2. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním fotografických služieb/
materiálov, v zmysle tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške
0,2% za každý deň omeškania z ceny príslušného typu podľa čl. III tejto zmluvy, ktorej
vykonanie je v omeškaní.
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Článok VII
Vlastnícke právo
Vlastnícke právo ku vykonanému dielu, resp. jeho častí, nadobudne objednávateľ, po ich
odovzdaní a uhradení.
Článok VIII
Zrušenie zmluvy
1. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou jednej zo
zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehote je jeden mesiac a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená
písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011.
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými
stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú. že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak
čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni uverejnenia na oficiálnej internetovej
stránke hlavného mesta SR Bratislavy.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia prináležia objednávateľovi a dve dodávateľovi.

V Bratislave, 8.2.2011

Zhotoviteľ:

.....................................
Rastislav Polák, v.r.

Objednávateľ:

............................................
Milan Ftáčnik, v.r.
primátor
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