Číslo smlouvy objednatele: 122885

Smlouva o dílo

KUJIP01BVT91

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost
vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany
)
i

Objednatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený:
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy je pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
IČ:
70890749
DIČ:
CZ70890749
Zástupce oprávněný jednat:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
ve věcech smluvních:
pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Karel Liška, liska.k@kr-vvsocina.cz. 564 602 216, 724 650 221
ve věcech technických:
Ing. Hana Matulová, 564 602 219
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Bank. spojení:
číslo účtu:
4 200 134 212/6800
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený:
RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nedřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:
00090735
Zhotovitel není plátce DPH
Peněžní ústav:
Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu:
1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., malv@muzeum.ii.cz. 567 573 892
ve věcech technických: Mgr. David Zimola, zimola@muzeum.ji.cz, 776 890 363, 567 573 891
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla
2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

II/353 Velký Beranov - obchvat
Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a
dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde
dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a
movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických
památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů.
2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:
I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu
II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a
movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci
2.3. Prvním výsledkem díla bude expertní list, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní
části ZAV (bod 2.2.1. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném
archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další
dokumentace.
2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených
archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků
podle bodu 2.2.1. a 2.2.II. smlouvy bude zpráva o archeologické akci, která bude zpracována na
podkladě výše uvedených činností.
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3. Termín plnění
3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen
03/2019. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.1.) bude probíhat po celou dobu trvání
stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 30. 6. 2021.
3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s
objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).
3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel
zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději do 3 měsíců
od ukončení terénní části výzkumu (odst. 2.2.1. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena
zpráva o archeologické akci.
3.4. Faktury k uhrazení nákladů na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli
předkládat do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
náklady vznikly. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu
daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o
archeologické akci. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.
3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy,
prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení
objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla.

4. Cena - náklady na ZAV
4.1.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady na provedení záchranného
archeologického výzkumu (též cena díla) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a
funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne
198 000,- Kč (slovy stodevadesátosmtisíc korun českých). V případě, že během díla budou
odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se
objednatel uzavřít se zhotovitelem druhou smlouvu o dílo, ve které budou vyčísleny celkové
náklady na provedení ZAV. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací,
jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Zhotovitel není plátcem
DPH.
4.2. Během provádění celého díla dle odstavce 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném
deníku zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle. Časová a
finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v příloze - rozpočet,
která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené
v příloze - rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Na fakturách je
zhotovitel povinen uvést přesný název díla: II/353 Velký Beranov - obchvat.
4.3. Během provádění díla dle odstavce 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4.2.
této smlouvy) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Záznamy ve výzkumném
deníku zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur
nezaviněném objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2.2. této smlouvy je za
objednatele oprávněn Ing. Karel Liška.

5. Součinnost
5.1.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla,
jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.

5.2.

Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí
pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho
výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

5.3.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat
pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
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5.4.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení
objednatele.

5.5.

V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla,
zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem druhou smlouvu o dílo, ve které bude
nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací,
jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Ve smlouvě bude
vyčíslen odhad nákladů.

5.6.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání
6.1.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních
stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

6.2.

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.

6.3.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

6.4.

6.5.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

6.6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

6.7.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6.8.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

6.9.

Smlouva obsahuje tři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným
rozpočtem díla (viz. Příloha - rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
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V Jihlavě dne /'^ <

,

2019

Objednat íl:
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Jihlavě dne 4/. ^'

2019

Zhotovitel: l
RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

Příloha - rozpočet
Záchranný archeologický výzkum (ZAV): 11/353 Velký Beranov - obchvat
záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)
Terénní část výzkumu (bod 2.2.1. smlouvy)
Počet (mTj)
Zařazení
archeolog
I archeolog specialista

Hodinová sazba

Počet hodin

Celkem

32000^
32000,001

asistent arch, výzkumu
specialista arch, výzkumu
pracovník arch, výzkumu

28000,00]

20000,00|
2400000^

celkem
Zpracování ZAV (bod
Počet (m.j

136000,00|

smlouvy)

[Zařazení
[archeolog (A)

Hodinová sazba

Počet hodin

Celkem
16000,001

archeolog specialista
asistent arch, výzkumu
[specialista arch, výzkumu

16000,00]
14000,00]

10000,00|

pracovník arch, výzkumu (PAV)
celkem

62000,00
celková cena
Zhotovitel není plátce DPH

Terénní část ZAV
1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Zaměření archeologických objektů
3. Exkavace archeologických objektů

Zpracování ZAV
1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologického výzkumu
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci

198000,00

