ZMLUVA O DIELO č. 8.
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: Support 42, s. r. o.
Adresa: Masarykova 2722/22, 080 01 Prešov
Zastúpený: Mgr. Juraj Timura, konateľ
IČO: 52 423 573
DIČ: 2121025071
Číslo účtu : 5159747723 / 0900
IBAN : SK46 0900 0000 0051 5974 7723
BIC SWIFT kód : GIBASKBX
Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: Mgr. Juraj Timura, konateľ
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Juraj Timura
ďalej len „zhotoviteľ"
a
Objednávateľ: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Adresa: Letná 50, 058 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
IČO:
31297927
DIČ:
2021432798
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Kontaktné osoby:
Vo veciach zmluvných: Ing. Zuzana Krempaská, riaditeľka múzea
Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Matúš Hudák

ďalej len „objednávateľ"

Čl. I. Predmet zmluvy
Predmetom zákazky je realizácia kompletného spracovanie výskumných správ zo štyroch
archeologických výskumov (Hozelec – Dubina, Spišské Podhradie - Pažica, Hrabušice –
Kostol sv. Vavrinca a Spišské Vlachy – Stará Radnica) v zmysle § 39 pamiatkového
zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z.
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v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ich
objednávateľovi v elektronickej podobe.
Čl. II. Práva a povinnosti zmluvných strán
Povinnosti zhotoviteľa:

1.

a) odborne vykonať spracovanie výskumných dokumentácií.
b) po ukončení spracovania výskumných správ odovzdať v elektronickej verzii
objednávateľovi v termínoch podľa čl. III. Ods. 1. a vypracovať kompletnú výskumnú
dokumentáciu v zmysle § 39 pamiatkového zákona a § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou
sa vykonáva pamiatkový zákon.
c) zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu.

2.

Povinnosti objednávateľa:

a) zaväzuje sa odovzdať podklady na vypracovanie výskumných dokumentácií

Čl. III. Termín realizácie, cena diela a platobné podmienky

1. Termín realizácie:
23. 10. – 17. 11 2019
spracovanie dokumentácií z výskumov Spišské Podhradie –
Pažica, Hrabušice Kostol sv. Vavrinca.
18. 11. – 10. 12. 2019
spracovanie dokumentácií z výskumov Hozelec - Dubina,
Spišské Vlachy – Stará Radnica.
2.
a) Cena za kompletné spracovanie štyroch výskumných správ predstavuje pevnú
čiastku: 4000,00,- €.

3. Platobné podmienky:
a) Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvne
dohodnutú cenu za realizáciu štyroch kompletných výskumných správ (podľa čl. I,)
v 2 splátkach na základe vystavených faktúr do 14 dní v nasledovných termínoch:
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1. splátka na základe odovzdania dvoch výskumných dokumentácií Spišské
Podhradie – Pažica a Hrabušice Kostol sv. Vavrinca v sume 2000,- €, podľa čl.
III. Ods. 1. na základe preberacieho protokolu
2. splátka v sume 2000,- € na základe odovzdania zvyšných dvoch dokumentácií
Hozelec - Dubina, Spišské Vlachy – Stará Radnica, podľa čl. III. Ods. 1. na
základe preberacieho protokolu
Čl. IV. Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t.j. porušenia
ustanovení tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela
za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku
podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
diela za každý deň omeškania.
Čl. V. Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k nej
a podpísané oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden rovnopis.
3. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorá dňom podpisu je nimi
vykonateľná a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa:23.10.2019
Za zhotoviteľa:

........................................
konateľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.10.2019
Za objednávateľa:

......................................
riaditeľka múzea
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