                 	                                                                                                              Centrálne číslo  zmluvy:xxx/2015
1

                                            Zmluva o dielo

    na vykonanie záchranného archeologického výskumu v priestore Námestia SNP v Trnave
v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov, ust. § 631a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov a nasl. zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, Stavebného zákona  č. 50/1967 Zb. a stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava,  č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015


Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ				: Mesto Trnava
						  Hlavná č.1 
					 	  917 71 Trnava       
          
štatutárny zástupca				: JUDr. Peter Bročka LL.M. – primátor mesta

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných				: JUDr. Peter Bročka LL.M. – primátor mesta 
b) technických				: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor investora	: 
d) kontrolovať zhotovenie diela
    v priebehu realizácie			: podľa bodu a,b,c
e) prevziať dielo				: podľa dodu b,c
f) rozhodovať o zmenách a prácach 
   naviac, ktoré majú za následok
   zvýšenie dohodnutej ceny		: podľa bodu a + b          
IČO						: 00 313 114
DIČ						: 202 11 75 728                                  
     Bankové spojenie				: VÚB Trnava
     Číslo účtu:					: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
     Telefón					: 033 / 3236xxx
     Fax						: 033 / 3236400
     e-mail					:           
    

     2. Zhotoviteľ				: 
  

štatutárny zástupca				:  

Pracovník poverený rokovaním 
so zhotoviteľom				:                            
     IČO					:    
     IČ DPH					:                            
     Bankové spojenie				:                      
     Číslo účtu					: 
     Telefón					:  
     e-mail					:            
Čl. 2
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je vykonanie predstihového záchranného archeologického výskumu vrátane súvisiacich prác za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov v priestore Námestia SNP v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava         č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 a Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.7.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
 
Archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

v I.etape sa bude výskum vykonávať formou vyhotovenia dvoch pásových sond do hĺbky nutnej na zistenie prítomnosti pozostatkov zaniknutých architektúr. Objednávateľ zapracoval do výkazu výmer (krycí list ponuky) orientačnú hĺbku výkopu 3,0 m. Jedna sonda severojužnej orientácie bude situovaná v cestnom ostrovčeku v predĺžení Hlavnej ulice. Jej cieľom bude zistenie pozostatkov neskorostredovekého predbránia a renesančného barbakanu. Sonda bude mať dĺžku cca 12m a šírku 1,5m. Ďalšia sonda východozápadnej orientácie v dĺžke cca 8m a šírky 1,5m bude situovaná v zelenom páse paralelne s chodníkom lemujúcim park s fontánou z južnej strany. Alternatívnou možnosťou riešenia druhej sondy je v mieste dláždenej spevnenej plochy pred pomníkom oslobodenia.
v II.etape budú výkopy na miestach, kde boli počas prvej etapy zistené archeologické objekty, mierne rozšírené, aby bolo možné ich doskúmanie.  

Súčasťou predmetu zmluvy je:
	Polohopisné a výškopisné vytýčenie inžinierskych sietí v dotknutom území

         Nakoľko sa v riešenom území nachádzajú inžinierske siete (VN vedenie, TOMNET, kanalizácia), je potrebné, aby si zhotoviteľ pred realizáciou archeologických sond zabezpečil polohopisné a výškopisné vytýčenie inžinierskych sietí u ich správcov. Písomný záznam z vytýčenia, potvrdený správcom IS bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť výskumnej dokumentácie.  
     -  Práce spojené s ručným výkopom a spätným zásypom prieskumných sond vrátane paženia, postupné zhutnenie zásypov, spätná úprava stavbou dotknutých plôch, vysiatie trávového osiva, odvoz vykopanej zeminy na dočasnú skládku, resp. depóniu a jej spätný dovoz, odvoz sute a prebytočnej zeminy na certifikovanú skládku vrátane jej uloženia, vzdialenosť do 5 km. 
     - Rozobratie dlažby, jej spätné uloženie vrátane nových dostatočne zhutnených podkladových vrstiev.  
      - Zabezpečenie provizórneho oplotenia prieskumných sond – z dôvodu zabránenia prístupu tretích osôb.
      - V prípade záberu komunikácie, zabezpečenie príslušného dopravného značenia (prenosné dopravné značky) a súhlasu PZ ODI Trnava.
       - Zabezpečenie rozkopávkového povolenia na MsÚ Trnava – záber verejného priestranstva (zeleň a spevnené plochy).
       - Vytýčenie stavby a porealizačné zameranie prieskumných sond. 

         


Čl. 3
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1. Povinnosti zhotoviteľa:

a) Odborne vykoná záchranný archeologický výskum vrátane súvisiacich prác, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na miestach, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba alebo zemné práce s ňou súvisiace, resp. na miestach, ktoré by sa v dôsledku predmetnej stavebnej činnosti stali v budúcnosti pre ďalší výskum neprístupné.

b) V prípade, že zhotoviteľ použije na vykonanie diela podľa čl. 2 aj iné nevyhnutné prostriedky, je ich cena zahrnutá v cene za vykonanie diela.

c) Po ukončení I.etapy výskumu v prípade negatívneho výskumu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 4 paré kompletnej výskumnej dokumentácie v tlačenej forme a 2 kusy CD s kompletnou výskumnou dokumentáciou.
     V prípade pokračovania s archeologickým výskumom v II.etape – doskúmaním zistených archeologických objektov v I.etape, bude kompletná výskumná dokumentácia odovzdaná až po ukončení II.etapy. 
     Ostatné povinnosti zhotoviteľa sú uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu    
     Trnava č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 a vo výzve na predloženie   
     cenovej ponuky zo dňa 16.7.2015.

d) Počas realizácie prvej, prípadne druhej etapy výskumu zhotoviteľ bude dokumentovať   
     archeologické nálezy na predmetnej stavbe. Po ukončení zemných prác je zhotoviteľ   
     povinný urobiť čiastkové prezentácie, ku ktorým budú prizvaní zástupcovia Krajského 
     pamiatkového úradu v Trnave a zástupcovia objednávateľa.  Za práce na stavenisku je   
     zodpovedný zhotoviteľ. Technický dozor investora bude vykonávať dohľad nad    
     realizáciou zmluvných prác.
     
e) Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním poverenej osoby (...........................)   
     stavebný denník, v ktorom budú zaznamenávané presné denné výkony objemu prác   
     a odpracované hodiny. Kontrolu záznamov v stavebnom denníku a ich odsúhlasovanie zo  
     strany objednávateľa bude vykonávať technický dozor investora.
  
f)  Zhotoviteľ sa zaväzuje pre výkon svojej činnosti dodržiavať pracovnú dobu, dodržiavať na 
     stavbe bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.     
    
3.2. Povinnosti objednávateľa:

a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi informácie a zaistiť súčinnosť   potrebnú na zaistenie činnosti podľa čl. 2 tejto zmluvy, je povinný umožniť zhotoviteľovi vstup na stavenisko za účelom vykonania horeuvedených prác a dielo prevziať.

b) Objednávateľ nemôže poveriť zhotovením diela podľa čl. 2, alebo jeho časti inú fyzickú alebo právnickú osobu.

c) Bude rešpektovať a dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch.

d) Uhradiť vynaložené náklady na archeologický výskum v súlade s čl. 5. tejto zmluvy.


Čl. 4
ČAS PLNENIA

4.1. Predstihový archeologický výskum sa uskutoční v dvoch samostatných etapách v čase:
I.etapa – sondážny výskum
začiatok: 		najskôr od 21.9.2015
	ukončenie: 	najneskôr do 7.10.2015 
II.etapa – doskúmanie zistených nálezov, situácií, objektov zistených v I.etape
začiatok: 		najskôr od 28.9.2015
	ukončenie: 	najneskôr do 16.10.2015 
       
   V prípade výskytu nepredvídateľných okolností počas realizácie archeologického   
   výskumu budú termíny upravené po dohode zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve 
   o dielo.

Čl. 5
CENA PLNENIA

5.1.  Cena plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
   cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z.

5.2.  Cena plnenia
 
I.etapa – sondážny výskum
SONDA č. 1 (12m x 1,5m)

m.j.
množstvo
Jedn.cena
cena
Vytýčenie inžinierskych sietí
kpl
1


Realizácia provizórneho oplotenia vrátane jeho demontáže
m
35


Zabezpečenie prenosného dopravného značenia
kpl
1


Práce pomocného robotníka pri ručných výkopových prácach a zásypoch, spätná úprava stavbou dotknutých plôch, odvoz vykopanej zeminy na dočasnú skládku, resp. depóniu a jej spätný dovoz
hod
180


Odvoz sute a prebytočnej zeminy na certifikovanú skládku vrátane jej uloženia, vzdialenosť do 5 km
t
0,5


Práca technického pracovníka
hod
50


Práca odborného pracovníka vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie
hod
50


Geodetické práce – vytýčenie stavby a porealizačné zameranie sondy č. 1
kpl
1


Cena spolu bez DPH




20% DPH




Cena spolu s DPH





SONDA č. 2 (8m x 1,5m) – alternatíva v spevnenej ploche

m.j.
množstvo
Jedn.cena
cena
Vytýčenie inžinierskych sietí
kpl
1


Realizácia provizórneho oplotenia vrátane jeho demontáže
m
25


Práce pomocného robotníka pri ručných výkopových prácach a zásypoch, spätná úprava stavbou dotknutých plôch, rozobratie dlažby a jej spätné uloženie vrátane nových zhutnených podkladových vrstiev
hod
140


Odvoz sute a prebytočnej zeminy na certifikovanú skládku vrátane jej uloženia, vzdialenosť do 5 km
t
10,8


Práca technického pracovníka
hod
40


Práca odborného pracovníka vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie
hod
40


Geodetické práce – vytýčenie stavby a porealizačné zameranie sondy č. 2
kpl
1


Cena spolu bez DPH




20% DPH




Cena spolu s DPH





II.etapa – doskúmanie zistených nálezov, situácií, objektov zistených v I.etape 
SONDA č. 1 (12m x 1,5m)

m.j.
množstvo
Jedn.cena
cena
Práce pomocného robotníka pri ručných výkopových prácach a zásypoch, spätná úprava stavbou dotknutých plôch
hod
60


Práca technického pracovníka
hod
25


Práca odborného pracovníka vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie
hod
25


Cena spolu bez DPH




20% DPH




Cena spolu s DPH





SONDA č. 2 (8m x 1,5m) – alternatíva v spevnenej ploche

m.j.
množstvo
Jedn.cena
cena
Práce pomocného robotníka pri ručných výkopových prácach a zásypoch, spätná úprava stavbou dotknutých plôch, rozobratie dlažby a jej spätné uloženie vrátane nových zhutnených podkladových vrstiev – pri rozšírení výkopu z I.etapy
hod
45


Práca technického pracovníka
hod
20


Práca odborného pracovníka vrátane vypracovania výskumnej dokumentácie
hod
20


Cena spolu bez DPH




20% DPH




Cena spolu s DPH




       
 Sumarizácia ceny plnenia:
 
I.etapa – sondážny výskum
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
SONDA č. 1 (12m x 1,5m)



SONDA č. 2 (8m x 1,5m)



SPOLU




II.etapa – doskúmanie zistených   
                  nálezov v I.etape 
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
SONDA č. 1 (12m x 1,5m)



SONDA č. 2 (8m x 1,5m)



SPOLU





5.3. Podkladom pre stanovenie skutočnej ceny:
 
	bude rozsah prác, ktoré bude nutné vykonať pre zabezpečenie predstihového archeologického výskumu, vychádzajúceho z bežných prevádzkových nákladov zhotoviteľa pre vedenie archeologických prieskumov a výskumov, rešpektujúcich ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.


Čl. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ bude objednávateľovi faktúrovať náklady za skutočne zrealizované práce pri   
   zabezpečovaní záchranného archeologického výskumu.  

6.2. V prípade, že v I.etape (sondážny výskum) nebudú zistené žiadne archeologické objekty a    
   nebude sa pokračovať v realizácii II.etapy (doskúmanie zistených nálezov), zhotoviteľovi 
   budú uhradené len skutočne vynaložené náklady z I.etapy. 

    Objednávateľ predložil vypracovaný výkaz výmer (krycí list ponuky) s orientačnou hĺbkou   
    výkopu 3,0 m, ktorý zhotoviteľ oceníl. V prípade, že výkop bude hlbší resp. plytší oproti 
    predpokladanej výkopovej hĺbke, bude k celkovej sume pripočítaná resp. odpočítaná 1/6 
    z celkovej ceny za každých 50 cm výkopu naviac resp. menej. 

6.3. Ako podklad pre vystavenie faktúry bude slúžiť vypracovaný a odsúhlasený súpis   
   vykonaných prác. Tento súpis potvrdí technický dozor investora. Zhotoviteľ   
   vypracovaný súpis prác predloží ku kontrole technickému dozoru investora, ktorý ho 
   v priebehu 3 pracovných dní odkontroluje. V prípade, že súpis je v poriadku môže 
   zhotoviteľ na základe neho vystaviť faktúru. V prípade, že súpis prác obsahuje chyby, 
   zástupca objednávateľa ho vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Potvrdený súpis 
   vykonaných prác bude tvoriť prílohu k faktúre.

6.4. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, pričom za deň 
   finančného plnenia sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa 
   v prospech účtu zhotoviteľa.

6.5. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným   právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením  faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej konečnej faktúry objednávateľovi. 

6.6.	Objednávateľ si vyhradzuje právo odúčtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD. 

6.7.	   Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
   		a)	označenie diela,
	b)	číslo zmluvy,
	c)	číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa,
	d)	ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
	e)	deň zdaniteľného plnenia,
	f)	deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
	g)	označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
	h)	fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v €  a  celková fakturovaná suma,
	i)	rozpis už fakturovaných čiastok,
	j)	meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
	k)	pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.8.  Ak objednávateľ je v omeškaní s plnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má 
   zhotoviteľ právo uplatniť zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% ceny diela za 
   každý deň omeškania.

Čl. 7 
SANKCIE

7.1.      Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu:
 a)	vo výške 0,5 % z ceny plnenia podľa Čl. 5 za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti vykonať predmet diela podľa Čl. 2 dodať dielo riadne a včas, 
 b)	400,00 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko (záber verejného priestranstva) v lehote dohodnutej v Čl. 4 tejto zmluvy (čas plnenia). 
 

Čl. 8
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

8.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

8.2.	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
                                             		

Čl.  9
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.	Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 kalendárnych dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

9.2.	Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 

9.3.	Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

9.4.	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 9.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 9.1. 

9.5.	Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane. 

9.6.	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

	Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

              a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom   
      objednávateľa. 
              b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od               doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. 


Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Originál výskumnej dokumentácie vykonaného záchranného archeologického výskumu 
     bude uložený u zhotoviteľa, prvá kópia u objednávateľa, druhá kópia na príslušnom 
     pamiatkovom úrade. Prípadne získané archeologické nálezy budú dočasne uložené 
     v depozitári zhotoviteľa.
         Ostatné povinnosti zhotoviteľa sú uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu    
         Trnava č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015 a vo výzve na   
          predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.7.2015.

10.2. K zmene alebo doplneniu tejto zmluvy môže dôjsť iba písomnými dodatkami na základe   
     dohody obidvoch zmluvných strán.

10.3. Zmluvu možno vypovedať v jednomesačnej lehote z dôvodu neplnenia si zmluvných    
     povinností s tým, že výpoveď nemá vplyv na fakturáciu schválených plánovaných   
     aktivít.

10.4. V prípade, že by objednávateľ odstúpil od právoplatne uzatvorenej zmluvy je povinný   
     uhradiť zhotoviteľovi všetky vzniknuté náklady a ušlý zisk vo výške ceny plnenia.

10.5. Prípadný spor sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Ak nepríde k dohode, o spore   
     rozhodne príslušný súd podľa sídla odporcu.

10.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
	    Príloha č. 1:  Celková finančná kalkulácia archeologického výskumu
         Príloha č. 2: Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.7.2015.
         Príloha č.3: Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-  
         2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.6.2015.

10.7. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola   
     spísaná na základe správnych údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani   
     za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje   
     podpisy.

10.8. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ   
      obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
          nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým   
          je  internetová stránka Mesta Trnava.

10.10. Zmluva bola zverejnená dňa .........................



V Trnave dňa: .............                                                 V ............. dňa: .................






................................................	                              ....................................................
  JUDr. Peter Bročka, LL.M.			                           
     Primátor mesta Trnava                                                                


