ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov
čl. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Úradný názov: Obec Beckov
IČO: 00311413
Sídlo/Poštová adresa: 916 38 Beckov 180
Zastúpený : Daniel Hladký, starosta
(ďalej len: „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Úradný názov: Artworks, s.r.o.
IČO: 47373890
DIČ: 2023845417
Sídlo: Bagarova 193/5, Práznovce, 95501
Zastúpený: Mgr. art. Martin Mikuláš, konateľ
IBAN: SK6883300000002900470656
Číslo osvedčenia: 212
Tel.: 0949116056
E-mail: artworkssro@gmail.com
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
Článok II.
Podklady zmluvy
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok z prieskumu trhu, automatizovaným systémom, na
obstaranie zákazky - reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie - týkajúceho sa objektu
Západného paláca a Západnej bašty NKP HRAD BECKOV pre projekt s názvom DRAGON Pamiatková obnova západného paláca Hradu Beckov, ktorý je zaznamenaný v
zázname
z vyhodnotenia ponúk zo dňa 08.02.2021. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru/Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
čl. llI.
Predmet zmluvy
3.1

Predmetom zmluvy je reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných
opracovaných článkov (kamenárskych prvkov ostení otvorov, dvojramenné schodisko pred
východnou fasádou západného paláca) a historických omietok západného paláca a západnej
bašty na Hrade Beckov. Reštaurátorský výskum a vypracovanie ucelenej reštaurátorskej
dokumentácie bude v súlade s Rozhodnutím KPUTN-2019/2941-18/78798 zo dňa 1.10.2019,
s AHV Západný palác, s AHV Západná bašta ukončenými rozsahu:
A/Správa z reštaurátorského výskumu
B/Návrh na reštaurovanie

3.2

Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych,
technických a ostatných noriem s dodržaním nasledovných podmienok :
1.Reštaurátorský výskum bude realizovaný v rozsahu: kamenné opracované články
(kamenárske prvky ostení, dvojramenné schodisko pred východnou fasádou západného
paláca), historické omietky (hladené a mierne zvlnené omietky bez výzdoby a s maľovanou
výtvarnou a plastickou výzdobou) západného paláca a západnej bašty.
3.Reštaurátorské práce môže vykonávať v zmysle § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona NR SR č.
200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov člen Komory reštaurátorov.

4.Reštaurátor musí mať osvedčenie v príslušnej špecializácii - reštaurovanie kamenných
architektonických článkov a historických omietok.
5.Dodávateľ reštaurátorských prác vypracuje návrh na reštaurovanie ako záväzný podklad na
realizáciu reštaurovania. Tejto časti dokumentácie bude predchádzať reštaurátorský výskum
kultúrnej pamiatky v danom rozsahu, ktorého výsledky budú spracované v správe
z reštaurátorského výskumu.
6.Správa z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie budú obsahovať náležitosti
stanovené Vyhláškou MK SR č. 253/2010 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR, č.
231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.
3.3.

4.1
4.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1.
a Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú
do verejného obstarávania.
čl.IV
Termín plnenia predmetu zmluvy
Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a
Objednávateľom.
Termín ukončenia prác je: 31.05. 2021
čl. V.
Cena predmetu zmluvy

5.1

Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou
zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

5 940,00 €
1 188,00 €
7 128,00 €, (slovom: Sedemtisícstodvadsaťosem eur)

V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť
počas trvania zmluvného vzťahu.
5.2

Zmena ceny je možná len v prípade zmeny rozsahu prác požadovaných Objednávateľom.
Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve.
čl. VI.
Platobné podmienky

6.1

Cena bude uhradená na základe faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ a doručí Objednávateľovi
po odovzdaní dokumentácie Objednávateľovi.

6.2

Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.3

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
deň odpísania z účtu Objednávateľa.
čl. VlI.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo zhotovené riadne a včas, v súlade s touto zmluvou,
s výzvou na predkladanie ponúk, s opisom predmetu zákazky a zároveň musí zodpovedať
účelu sledovanému zmluvou. Dielo musí byť bez vád, ktoré by mohli mat za následok vznik
škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby.

7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo Objednávateľovi v digitálnej aj papierovej podobe,
pričom papierovú podobu diela odovzdá Objednávateľovi v 3 paré . Digitálna podoba diela
bude odovzdaná na digitálnych nosičoch. Zhotoviteľ je povinný uschovávať všetky výstupy,
ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti so zhotovením diela. Zhotoviteľ je ďalej povinný
umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov súvisiacich so zhotovením diela.
O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní diela.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že nim dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť
dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.
Odovzdaním diela podla tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva Objednávateľovi súhlas na akékoľvek
použitie diela podla zákona c. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany touto zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou Zhotoviteľ udeľuje
Objednávateľovi súhlas na používanie (ďalej len „licencia") diela alebo jeho časti a to za týchto
podmienok:
a) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na neobmedzené použitie diela alebo jeho
časti, najmä na spracovanie, vyhotovenie rozmnoženín, zverejnenie a rozširovanie,
b) Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, t j .
nesmie po dobu trvania licencie Objednávateľa udeliť tretej osobe licenciu na použitie diela
alebo jeho časti v rozsahu a spôsobom udeleným touto licenciou Objednávateľovi a je povinný
zdržať sa použitia diela alebo jeho časti spôsobom, na ktorý udelil licenciu,
d) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany k
danému predmetu ochrany,
e) Zhotoviteľ udeľuje licenciu Objednávateľovi bezodplatne,
f) Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a postúpiť licenciu tretej osobe.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú
podieľať na zhotovení Diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi
žiadne nároky. V prípade, že si tretia osoba uplatni voči Objednávateľovi nárok z titulu
porušenia autorských práv, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu
vznikne v dôsledku uplatnenia nároku tretou osobou, a to v plnej výške.
čl. VIII.
Zodpovednosť za vady

8.1

V prípade, ak sa zistí vada na predmete zmluvy, po odovzdaní diela, Zhotoviteľ vady odstráni
v čo najkratšom, technicky možnom, čase.
Pri nekvalitnom prevedení zmluvných prác má objednávateľ právo :
- požadovať bezplatné odstránenie vady
- požadovať zľavu zo zmluvnej ceny
- odstúpiť od zmluvy
čl. IX.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

9.1

9.2

V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela uvedenej v tejto zmluve za každý aj začatý
deň omeškania.
V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, Zhotoviteľ
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania.
Čl.X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1
10.2

Zmluvný vzťah je možné skončiť:
Písomnou dohodou zmluvných strán
Odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné
povinnosti podstatným spôsobom, pričom objednávateľ považuje za podstatné porušenie
tých zmluvných povinností, ku ktorým je zaviazaný zhotoviteľ podľa čl.III. tejto zmluvy.

čl. XI.
Záverečné ustanovenia
11.1

11.2

11.3

Táto zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia tejto zmluvy
na webovom sídle objednávateľa je: ............................
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 22.02.2021
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

