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Zmluva o dielo č. 2/2013
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Zhotoviteľ: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Uršulínska ulica č.9
811 01 Bratislava
Zastúpený:
IČO :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Č. tel./fax:

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ organizácie
602 841
VÚB Bratislava - centrum
33928-112/0200
02/54 433 851, 02/54 434 625

(ďalej len „zhotoviteľ“)
na základe oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu podľa §36
ods.2.a3 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vydaného MK SR
č.3567/2002/400 zo dňa 10.6.2002.
a
Objednávateľ: ALBRECHT FORUM, o.z.
Zastúpený:
IČO:
IČO DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Č.tel./fax:
(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo je cenová ponuka zhotoviteľa,
predložená zhotoviteľom na základe žiadosti objednávateľa.
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Čl. I.
Predmet zmluvy
I.1.Navrhovateľ vykoná pre objednávateľa archeologický výskum na území stavby“
Albrechtov dom, Kapitulská 1, parcela č.367. k.ú.Bratislava-Staré Mesto “
v zmysle záväzného stanoviska KPÚ Bratislava BA/12/1222/2/4586/Sta, zo
dňa 23.07.2012.
I.2. Archeologický výskum bude zameraný na: „celoplošné zníženie nivelety
nádvoria, výkopy rýh pre uloženie inžinierskych sietí, odkop obvodového
muriva a výkop základov pre nové konštrukcie a výkopy v interiéroch objektu“
Čl.II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
II.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných
smerníc na miestach, na ktorých sa budú realizovať výkopové práce.
II.2. Začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlási objednávateľovi
najmenej dva dni vopred.
II.3. Začiatok archeologického výskumu oznámi do 5 dní Krajskému pamiatkovému
úradu Bratislava.
II.4. Viesť evidenciu skutočne vykonaných prác a odpracovaných hodín.
II.5. Do 60 dní od ukončenia terénneho archeologického výskumu odovzdá
objednávateľovi 2 exempláre výskumnej dokumentácie o vykonanom
výskume.
Čl. III.
Cena a platobné podmienky
III.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako
maximálne cena v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/96 Z.z. Cena je bez DPH nakoľko
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave nie je platcom DPH.
III.2. Cena je dohodnutá na 1.394,- Eur (slovom tisíctristodeväťdesiatštyri euro).
III.3. Podkladom pre stanovenie ceny je rozsah prác nutných pre zabezpečenie
archeologického výskumu. Vychádza z bežných prevádzkových nákladov
zhotoviteľa pre vedenie archeologických výskumov, rešpektujúcich
ustanovenia zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu.
III.4. Zhotoviteľ je oprávnený po začatí prác v teréne vystaviť objednávateľovi
čiastkovú faktúru vo výške 30 % z celkovej ceny, t.j. 418,- Eur.
III.5. Celkové vysporiadanie diela sa vykoná konečnou faktúrou vo výške 976,- Eur,
ktorú zhotoviteľ vystaví pri odovzdaní výskumnej dokumentácie z príslušného
archeologického výskumu objednávateľovi.
III.6. Objednávateľ výskumu uhradí celkovú cenu podľa predmetu Zmluvy do
maximálnej výšky 1.394,- Euro.
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Čl. IV.
Čas plnenia zmluvy
IV.1.Začiatok záchranného archeologického výskumu: dňom začiatku výkopových
prác.
IV.2.Koniec záchranného archeologického výskumu: dňom ukončenia výkopových
prác.
IV.3.Nálezová správa (výskumná dokumentácia) bude odovzdaná investorovi
najneskôr do 60 dní od ukončenia archeologického výskumu.
Čl. V.
Zmluvné pokuty
V.1.Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny
diela odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní za každý deň omeškania
s plnením predmetu zmluvy, maximálne do výšky 0,3% z ceny diela.
Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu až po doručení
sankčnej faktúry objednávateľa. Táto je splatná do 14 dní od jej doručenia.
V.2.Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto
zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku
u omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania,
maximálne do výšky 0,3% z ceny diela. Objednávateľ je povinný uhradiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania až po doručení sankčnej faktúry zhotoviteľa.
V.3. Uhradenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie ďalšieho úroku z omeškania
podľa §369 Obchodného zákoníka.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
VI.1. Ostatné vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
VI.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom jej zverejnenia.
VI.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
VI.4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží 2 exempláre.
VI.5. Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpísali.

V Bratislave, dňa 16.7.2013.

_______________________
Objednávateľ

V Bratislave, dňa 16.7.2013.

________________________
Zhotoviteľ

