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Zmluva o dielo č. 4 / 2017
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Zhotoviteľ:

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Uršulínska ulica č.9, 811 01 Bratislava
(na základe oprávnenia na vykonávanie archeologického výskumu
podľa §36 ods.2.a 3 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu vydaného MK SR č.3567/2002/400 zo dňa 10.6.2002)

Zastúpený:
IČO :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Č. tel.:

PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ organizácie

02/54 433 851, 0903 416 882
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a
Objednávateľ:
IČO :
Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Mons. Jozef Haľko, biskup, generálny vikár

(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 –
„Rekonštrukcia meštianskeho domu na Rudnayovom námestí č.3, Bratislava,
umiestnenom na parcele č. 467 v k.ú. Staré Mesto, zapísanej ako NKP-meštiansky dom –
ÚZPF pod č.199/1, v zmysle rozhodnutia KPÚ Bratislava: KPÚBA- 2017/60712/11190/BAX zo dňa 13.02.2017 a záväzného stanoviska k vykonaniu statických sond č.
KPÚBA 2017/5925-2/10590/FAL zo dňa 13.02.2017 a na území stavby „Prepojovací objekt
medzi NKP: Dom meštiansky (chodbový v opevnení) na Rudnayovom námestí č. 3
v Bratislave, parc. č. 467 a NKP: (Dóm) sv. Martina na Rudnayovom námestí č.1
v Bratislave, parc. č. 469, k. ú. Staré Mesto, zapísanej v ÚZPF pod evidenčným číslom 198/12, v zmysle záväzného.

I.2. Archeologický výskum bude realizovaný v zmysle rozhodnutia KPÚ Bratislava formou
odborného dozoru, v úzkej súčinnosti so stavebno–zemnými prácami. Výskum sa vykoná vo
viacerých etapách v mieste výkopov zemných rýh, na uvedených trasách pre kanalizáciu
a inžinierske siete a počas akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s úpravou terénu.

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 archeologického výskumu oznámi zhotoviteľ do 5 dní Krajskému
pamiatkovému úradu Bratislava.
II.3. Zhotoviteľ vedie evidenciu skutočne vykonaných prác a odpracovaných hodín.
II.4. Do 120 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu odovzdá zhotoviteľ
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. Cena je vypočítaná na
základe internej smernice zhotoviteľa pre archeologickú činnosť. Cena je bez DPH nakoľko
zhotoviteľ nie je platcom DPH.
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III.2. Cena je dohodnutá na 2700,- € (slovom: dvetisícsedemsto eur).
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. Objednávateľ výskumu uhradí cenu podľa bodu III.2 tejto Zmluvy do maximálnej výšky
2700,- € v troch splátkach.
III.5. Prvú splátku vo výške 700.-€ bude Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi
v deň ukončenia prvej časti terénneho výskumu výkopom pre statické sondy.
III.6.
Druhú splátku vo výške 1500.-€ bude Zhotoviteľ oprávnený fakturovať
Objednávateľovi v deň ukončenia druhej časti terénneho výskumu výkopmi schválenými
stavebným povolením.
III.7. Tretiu splátku vo výške 500.- € bude Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi
v deň odovzdania výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu.

Čl. IV.
Čas plnenia zmluvy
IV.1. Začiatok archeologického výskumu: máj 2017.
IV.2. Koniec archeologického výskumu: dňom ukončenia výkopových prác.
IV.3. Nálezová správa bude odovzdaná investorovi najneskôr do 120 dní od ukončenia
terénnej časti archeologického výskumu.

Čl. V.
Ďalšie záväzky Zmluvných strán

V.1. Zhotoviteľ archeologického výskumu počas prác v teréne zabezpečí:
- odborné archeologické činnosti vykonávané archeológom, vedúcim výskumu,
držiteľom osobitného osvedčenia č.137 o spôsobilosti vykonávať archeologický
výskum, vydané ministerstvom kultúry SR – PhDr. Margaréta Musilová;
- archeologické činnosti technického charakteru vykonávané zaučeným pracovníkom,
najlepšie študentom archeológie, odborne vzdelaným pracovníkom s maturitou.
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V.2. Zhotoviteľ archeologického výskumu po ukončení prác v teréne zabezpečí:
- ošetrenie a konzerváciu hnuteľných archeologických nálezov
- prvotnú evidenciu hnuteľných archeologických nálezov (vypracovanie prírastkového
katalógu, označenie nálezov prírastkovými číslami a uloženie do ochranných obalov
ako predpoklad ich odovzdania Pamiatkovému úradu SR.
- grafické spracovanie terénnych náčrtov nálezových situácií, vypracovanie nálezových
listov, tabuliek nálezových situácií a tabuliek hnuteľných archeologických nálezov
- vypracovanie výkresov na základe vykonaných doplňujúcich meraní
- kreslenie archeologických nálezov
- tlač výskumnej dokumentácie a výkresov pre potreby objednávateľa, Pamiatkového
úradu, Archeologického ústavu SAV a zhotoviteľa archeologického výskumu.
- vykonanie odborných expertíz podľa potreby (uplatňujú sa v zriedkavých prípadoch)
v oblasti paleobotaniky, antropológie, paleozoológie, mikrobiológie, chemickej
spektrálnej analýzy, pedológie a botaniky;
V.3. Objednávateľ prác zabezpečí pre potreby vykonania archeologického výskumu:
- manuálne práce a hrubé začisťovanie povrchu zistených objektov, profilov výkopu
stavebnej jamy a vyberanie výplne zistených archeologických objektov (3 kopáči);
- základné geodetické zameranie plochy výskumu autorizovaným geodetom (kreslenie
a zameranie archeologických nálezov zabezpečí zhotoviteľ).

Čl. VI.
Zmluvné pokuty
VI.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.
VI.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.
VI.3. Uhradenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie ďalšieho úroku z omeškania podľa
§369 Obchodného zákonníka.
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Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
VII.1. Ostatné vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
VII.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia na webovej stránke Zhotoviteľa.
.
VII.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
VII.4. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2
exempláre.
Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave, dňa .........................

_______________________
Objednávateľ

V Bratislave, dňa ...................................

________________________
Zhotoviteľ

