ZMLUVA O DIELO č.
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám. Š.N.Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
štatutárny zástupca: PhDr. Martin Krupa , riaditeľ
IČO: 35993154
DIČ:2020590363
účet: 7000481475/8180
IBAN : SK47 8180 0000 0070 0048 1475
1.2 Realizátor:
ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
Majeríkova 1215/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboslav Záhorec, konateľ
IČO: 46 570 870
DIČ: 2023475245
IČ DPH: SK2023475245
Bankové spojenie: VÚB Banka Liptovský Mikuláš
č. účtu: SK53 0200 0000 0030 0563 2457

2. Predmet zmluvy:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať

archeologický výskum na hradisku Rohačka v
k.ú.Ploštín a Iľanovo, okr. Liptovský Mikuláš, vrátane vypracovania záverečnej

dokumentácie v rozsahu určenom v archeologickom zámere, ktorý bude odsúhlasený Krajským
pamiatkovým úradom v Žiline.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo zhotovené v súlade so zmluvou a archeologickým zámerom prevziať a zaplatiť dohodnutú
sumu podľa platobných podmienok článku V. tejto zmluvy.
- zabezpečiť spoluprácu s realizátorom archeologického výskumu.
2.3.
Realizátor archeologického výskumu sa zaväzuje realizovať v zmysle platných predpisov :
I.

Práce spojené s výberom lokality a ich špecifikáciu.

II.

Spracovanie žiadosti na realizáciu diela .

III.

Vybavenie povolení a zmlúv na realizáciu diela / majitelia pôdy, ŠOP,KPU/.

IV.

Archeologický výskum
nasledovných prác :

- realizácia v mesiacoch september-november 2018 v rozsahu

-

prieskum, výber lokality, geodetické zameranie jednotlivých
detektorom kovov v určenej lokalite a priľahlom teréne

-

sondážny archeologický výskum

etáp odkryvov,

prieskum

-

spracovanie dokumentačného materiálu / textový a fotodokumentačný materiál/.

-

komplexné spracovanie nálezov/ ich ošetrenie , konzervovanie , fotodokumentačný materiál,
zabalenie / v zmysle Novely č. 104/2014 Z. z. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu a príslušného rozhodnutia KPÚ Žilina

-

menovanie odborných komisií a aktívna spolupráca s nimi počas realizácie diela
v zmysle Novely č. 104/2014 Z. z. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
a príslušného rozhodnutia KPÚ Žilina

-

vypracovanie záverečnej
správy z realizovaného archeologického výskumu v piatich
exemplároch -odovzdanie do 31.12.2018

-

Nakladanie so získanými nálezmi z archeologického výskumu bude v súlade s Novelou č.
104/2014 Z. z. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a príslušného
rozhodnutia KPÚ Žilina

3. Ďalší záväzok realizátora

3.1
Realizátor archeologického prieskumu pri prácach je zodpovedný za dodržiavania všeobecne
záväzných predpisov , technických noriem a predpisoch a nariadení bezpečnosti práce .

4. Čas plnenia

4.1
Realizátor sa zaväzuje, že vykona dohodnuté práce podľa ods. 1 - 3 tejto zmluvy v termíne:
do 31.12.2018.

5. Cena a platobné podmienky

5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – vykonanie archeologického výskumu, spracovanie a
odovzdanie záverečnej správy je celkom vrátane DPH 5000,00 € slovom:päťtisíc eur.

5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká realizátorovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o
cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie .
5.3
Realizátor vystaví faktúru v hodnote 4000,- € vrátane DPH po zahájení terénnej časti archeologického
výskumu.
5.4
Realizátor vystaví faktúru v hodnote 1000,- € vrátane DPH po ukončení terénnej časti archeologického
výskumu.

5.5
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

6. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
6.2
Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené tretím stranám , s ktorými uzavrel realizátor
zmluvy.

7. Zmluvné pokuty

7.1
Ak realizátor nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu
vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
7.2
Realizátor je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 5 zmluvy.
7.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
realizátorovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

8. Záverečné ustanovenia

8.1
Túto zmluvu je možné meniť dodatkami len písomnou formou.
8.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
8.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva realizátora.
8.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
8.5.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť je deň po jej
zverenení na webovom mieste objednávateľa.

V Ružomberku, dňa ,12.9.2018

PhDr. Martin Krupa
Objednávateľ

Mgr. Ľuboslav Záhorec
Realizátor

