Zmluva o dielo
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
na vykonanie archeologického výskumu
a spracovanie projektovej dokumentácie
v zmysle rozhodnutia
KPÚ Bratislava zn. KPUBA-2018/24618-2/103653/PRA
zo dňa 21.12.2018
na NKP Dom s hypocaustom,
ÚZPF č. 11422/1, Irkutská ul., 851 10 Bratislava, piata etapa obnovy
I. Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. účtu:
BIC:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Osoby poverené jednaním s objednávateľom
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a realizačných:

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB
CEKOSKBX
00179744
2020801761
SK 2020801761
Príspevková organizácia
PhDr. Peter Hyross
PhDr. Jaroslava Schmidtová

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej
a
2. Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. účtu:
BIC:
IČO:
DIČ:
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a realizačných:

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.,
starostka
S
SUBASKBX
00 304 611
2020910870
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
Ing. Alexander Kitanovič a Mgr. Judita
Trnovcová

ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").
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II. Predmet zmluvy a rozsah výskumu
Predmetom zmluvy je:
Archeologické doskúmanie juhovýchodným smerom v zmysle žiadosti 9838e537-df6c-460c-940e9394d9c67bae v programe MK SR Obnovme si svoj dom . Sektory nadväzujú na už realizované
archeologické práce v lokalite národnej kultúrnej pamiatky Dom s hypocaustom.
Práce budú zahŕňať: Práce v teréne a materiálno-technické zabezpečenie výskumu (priebežné čistenie
a konzervácia predmetov, dokumentácia – prírastkové katalógy, kresbová dokumentácia nálezov,
kresbová dokumentácia terénu, popisy fotografií, odborné a technické denníky), geodetické zameranie,
manuálny odkryv, kopáčske práce, práce spojené s vyberaním objektov, ošetrenie materiálu,
spracovanie Výskumnej dokumentácie, ktorá sa zameria prioritne na ochranu už odkrytého
a zreštaurovaného územia NKP.
III. Práva a povinnosti zmluvných strán
l. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a/ odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných zákonov, smerníc a predpisov v
dohodnutom čase a rozsahu a spracovať o ňom projektovú dokumentáciu;
b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a písomne
Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava;
c/ počas výskumu viesť stavebný (technický) denník;
d/ po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi a KPÚ Bratislava správu
o jeho výsledkoch v termínoch dohodnutých touto zmluvou;
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby
nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;
b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové
podklady (plány, situáciu stavby) v digitálnej forme;
c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným
pracovníkom zhotoviteľa;
d/ dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií
o jeho výsledkoch;
e/ uhradiť náklady na archeologický výskum.
IV. Termíny plnenia
1. Terénny archeologický výskum a spracovanie projektovej dokumentácie sa uskutoční
najneskôr do 30. novembra 2020.

V. Cena
1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou dohodou vo výške 1 000 eur, slovom
jedentisíc eur, v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
a príslušných vykonávacích predpisov.
2. Cena je konečná a pevná.
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VI. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dielo na základe tejto zmluvy výskum
najneskôr do 15 dní od jej doručenia.
2. Prílohami faktúry sú:
- súpis prác, predložený vedúcim archeologického výskumu,
- zápis o odovzdaní a prevzatí vypracovanej výskumnej dokumentácie.
3. Bez splnenia týchto podmienok faktúra nie je splatná.
VII. Sankcie
1. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela,
s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy,
max. do výšky 0,3% z ceny diela.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má
zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela
za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Úplná výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť na druhý deň
po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho sú určené dva pre zhotoviteľa a štyri
pre objednávateľa.
4. Túto zmluvu možno doplniť alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve,
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť po vzájomnej dohode.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu,
pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že túto
zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi,
súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bratislave, 11. 11. 2020
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka MČ

V Bratislave,
PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB

za objednávateľa:

za zhotoviteľa
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Príloha č. 1: Mapový nákres
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