ZMLUVA O DIELO
na výtvarné dotvorenie a s tým spojenú odbornú pomoc pre novostavbu ZÚ SR v Berlíne
uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy 1412-10-51
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

ZHOTOVITEĽ:
v zastúpení:

Architekti B.K.P.Š., spol. s r.o., Trnavská 61, 821 01 Bratislava
Ing. Arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Pavol Paňák, konateľ

zastupovanie a konanie v mene spoločnosti : každý samostatne.
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Ing. arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák

IČO: 30777399
IČ DPH: SK2020328343
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 2230/B
Bankové spojenie: .......................;

Číslo účtu: ................................

Telefón: 02/43412698
e-mail: martin.kusy@bkps.sk

1.2.

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava

v zastúpení:

Ing. Eva Bezáková, riaditeľka Odboru investícií, majetku a služieb

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO: 00699021

Ing. Eva Bezáková
Ing. René Pavlovič

DIČ: 2020879344

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Číslo účtu: 7000073594/8180
Telefón: 02/59782851
e-mail: eva.bezakova@mzv.sk
čl. 2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve o dielo zabezpečí,
vypracuje a dodá v prospech objednávateľa pre akciu “Novostavba ZÚ SR v Berlíne” tento
predmet plnenia:
2.1.1 Libreto výtvarného dotvorenia novostavby ZÚ SR v Berlíne
2.1.2 Odborná pomoc pri posudzovaní, výbere a osádzaní vybraných umeleckých diel.

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnym poriadkom SR.
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2.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia riadne vyhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy o dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

čl. 3.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

3.1

„Libreto“: Libreto výtvarného dotvorenia bude pozostávať z textovej a obrazovej /grafickej/
časti a bude definovať:
- základné priestorové charakteristiky objektu a priestorovo-materiálové okolnosti pre
podmienky výtvarného dotvorenia v hierarchii ideovej a priestorovej;
- ideové východiská pre výber umeleckých diel, definíciu obdobia slovenského výtvarného
umenia pre výber, definíciu okruhov možných autorov a pod.;
- určenie možných materiálových alternatív, možných výtvarných techník, rozmerových
parametrov, okruhov farebných škál a pod.
3.1.1 Libreto bude dodané v dvoch vyhotoveniach v tlači a 1x na CD vo formáte Pdf.

3.2

„Odborná pomoc“: výkon odbornej pomoci pri posudzovaní, výbere a osadzovaní
vytipovaného okruhu diel pre jednotlivé priestory v interiéri a exteriéri. Táto činnosť bude
zahŕňať obhliadky vytipovaných diel v depozitároch galérií a ateliéroch predpokladaných
autorov, konzultácie s odborníkmi a kurátormi pre slovenské výtvarné obdobie vybraného
obdobia, riešenie technických otázok osadenia diel a ich upevnenia resp., priama účasť pri ich
osadzovaní.
3.2.1 Rozsah, početnosť výkonov odbornej pomoci formou individuálnej účasti autorov
architektonického diela nie je vopred stanovený - bude zodpovedať potrebám splnenia
zámeru objednávateľa.

3.3

Obsah a rozsah predmetu plnenia môže byť upravený, zmenený dohodou zmluvných strán,
prijatou formou dodatku k tejto zmluve o dielo. V prípade zmeny obsahu a rozsahu predmetu
plnenia zmluvné strany písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo upravia všetky súvisiace
články zmluvy (predmet, termín a cena plnenia).

čl. 4.

DODACIA LEHOTA

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dojednaný predmet v rozsahu a obsahu podľa čl.2.
a 3. tejto zmluvy o dielo v termíne:
4.1.1. Libreto:
15.01.2011
4.1.2 Odborná pomoc:
31.01.2011

4.2

Zhotoviteľ k predmetu plnenia zorganizuje konzultačné rokovania v počte a v mieste podľa
potreby a dohody s objednávateľom. Účastníkmi rokovaní budú zástupcovia zmluvných strán
a podľa potreby aj zhotoviteľom prizývaní zástupcovia iných organizácií resp. subjektov, ktoré
budú zainteresované do plnenia predmetu zmluvy.

4.3

Dodržanie uvedených termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve o dielo. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti splniť
predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.4

Splnenie dodávky - prevzatie plnenia:
4.4.1 Predmet plnenia „Libreto“ podľa čl. 2 ods. 2.1 bod 2.1.1 tejto zmluvy o dielo je
splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním objednávateľovi. Prevzatie
libreta objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi na expedičnom liste.
4.4.2 Predmet plnenia „Odborná pomoc“ podľa čl. 2 ods. 2.1 bod 2.1.2 tejto zmluvy o dielo
je splnený dňom ukončenia odbornej pomoci po splnení zámeru a požiadaviek
objednávateľa uplatnených touto zmluvou o dielo.
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čl. 5.

ÚDAJE O CENE

5.1

Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy podľa čl.2. a v rozsahu podľa čl.3. tejto zmluvy
o dielo je dojednaná dohodou zmluvných strán:
Zmluvná cena celkom: 7 217,00€ + DPH (slovom: sedem tisíc dvestosedemnásť € + DPH).
Zmluvná cena je spoločnou cenou za plnenie oboch titulov predmetu tejto zmluvy (libreto +
odborná pomoc).

5.2

Sadzba dane z pridanej hodnoty bude pri fakturácii uplatnená podľa zákona o DPH
č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

5.3

V cene príslušného plnenia je zahrnutá dodávka 2 vyhotovení libreta v tlači + 1x na CD vo
formáte Pdf.

5.4

K zmene ceny nemôže dôjsť z toho titulu, že v priebehu schvaľovacieho procesu budú
požadované zmeny alebo doplnky, majúce pôvod v nerešpektovaní právnych noriem,
predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo. V takomto
prípade zhotoviteľ prepracuje, alebo dopracuje vadný predmet plnenia bez nároku na úhradu.

čl. 6.

PLATOBNÉ PODMIENKY – FAKTURÁCIA

6.1.

Fakturácia prác, dodávok uvedených v predmete zmluvy o dielo je podmienená ich vecným,
kvalitatívnym a termínovým splnením. Fakturácia vykonaných a dodaných prác sa uskutoční
v zmysle §§ 546-549 Obchodného zákonníka, §71 a §75 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. a
podmienok dojednaných touto zmluvou.

6.2

Podkladom pre úhradu ceny dodávky uvedenej v čl. 5 ods. 5.1 bude jedna faktúra vystavená
zhotoviteľom po splnení dodávky oboch titulov predmetu zmluvy. Faktúra bude vyhotovená
a zhotoviteľovi odoslaná v dvoch vyhotoveniach. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia
objednávateľovi. K cene sa bude faktúrovať DPH v zmysle platného zákona.

6.3

Záväzkové vzťahy (sankcie, zmluvné pokuty...) medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie sú
upravené touto zmluvou o dielo, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

čl. 7.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1

Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

7.2

Zmena, alebo zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo je možné iba na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán v písomnej forme dodatku k tejto zmluve o dielo.

7.3

Zmeny a doplnky tejto zmluvy o dielo je možné robiť len písomnými a očíslovanými
dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky k tejto zmluve o dielo sa
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

7.4

Všetky vzájomné spory, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy o dielo, budú riešené v prvom rade vzájomným rokovaním zmluvných strán.

7.5

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva o dielo zodpovedá ich slobodnej vôli, že ju
uzatvárajú dobrovoľne a vážne bez tiesne a nie za nápadne nevýhodných podmienok, že ich
prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý. Zmluvné strany si zmluvu o dielo prečítali
a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k zmluve o dielo
svoje vlastnoručné podpisy.
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7.6

Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej
podpísaní obdrží dve vyhotovenia. Zmluva o dielo má 4 strany.

7.8

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy o dielo v elektronickej
alebo inej forme.

V Bratislave, dňa: .......... 2011

V Bratislave, dňa: .............2011

Za Objednávateľa:
Ing. Eva Bezáková

Za Zhotoviteľa:
Ing. arch. Martin Kusý, konateľ

……………………………….............
(odtlačok pečiatky a podpis)

………………………………….........
(odtlačok pečiatky a podpis)
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