Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.
a v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany:
Objednávateľ:

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01 Pezinok

IČO
Zastúpené:
Bankové spojenie

00350095
PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Štátna pokladnica
SK87 8180 0000 0070 0047 2122

Zhotoviteľ:

Mgr. art. Tomáš Molnár YAYA, s.r.o
Rázusova 9
902 01 Pezinok
2022867044
2626944256/0200

DIČ
Bankové spojenie:

II.
Predmet diela:
Predmetom diela je reštaurovanie 1 cechovej truhlice
Prírastkové číslo: 1966/106
Evidenčné číslo: H0079
Zmluvné strany sa dohodli na predmete diela takto:
Predmetom zmluvy je čistenie, petrifikácia, lepenie tmelenie retuš, záverečný lak,
materiálové náklady a spracovanie reštaurátorskej dokumentácie v zmysle cenovej ponuky zo
dňa 24.11.2014, ktorá je záväznou prílohou tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je i Zmluva o výpožičke s uvedenými prírastkovými číslami
predmetov.

III.
Termíny a plnenie prác:
Termín začatia prác:
Termín ukončenia prác:

22. jún 2015
30. november 2015

IV.
Cena a fakturácia:
Zmluvné strany sa dohodli podľa § 3 zákona NR SR 18/1996 Zz. o cenách za dielo uvedené
v bode II. v zmysle cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto zmluvy, na pevných jednotkových
cenách a približnej celkovej sume v závislosti od skutočne zrealizovaných prác.
Celková cena:

€ 1 500,Slovom: jedentisícpäťstoeuro

Konečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom podľa rozpisu rozpočtu.
Faktúra bude vystavená zhotoviteľom do troch kalendárnych dní po odovzdaní prác a bude
splatná do 14 dní od jej vystavenia.
Platby budú uskutočnené bankových prevodom na účet zhotoviteľa.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
oprávnené vzniknuté náklady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite predpísanej platnými normami
a v dohodnutom termíne.

V.
Odovzdanie diela a záručné podmienky:
Pri preberaní diela si objednávateľ a zhotoviteľ odsúhlasia skutočne zrealizované množstvá
materiálov a prác.
Objednávateľ potvrdí kvalitu a včasnosť odovzdania diela.. Povereným pracovníkom
objednávateľa pre koordináciu diela a preberanie diela je Mgr. Lucia Burdová
(t.č. 033 6412057)
V prípade, že napriek vyzvaniu sa poverený pracovník nedostaví k prevzatiu diela, považuje
sa predmet zmluvy za splnený bez závad.
Objednávateľ týmto prehlasuje, že práce na diele nebudú koordinovať iné osoby, prípadne ich
mená včas oznámi zhotoviteľovi.

VI.
Záverečné ustanovenia:
Zmenu tejto zmluvy možno vykonať len písomne po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných
strán a to dodatkom k tejto zmluve.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch
vyhotoveniach.
Pre právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak,
platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali, schválili a na znak súhlasu s jej obsahom
túto zmluvu podpísali.

V Pezinku dňa 19.júna 2015

..............................................................
za objednávateľa

.........................................................
za zhotoviteľa

ROZPOČET NA REŠTAUROVANIE TRUHLÍCE MALOKARPATSKÉHO MÚZEA
V PEZINKU Prír. č. 1966/106
Predkladateľ:

Mgr. art. Tomáš Molnár, YAYA, s.r.o.
Rázusova 9, 902 01 Pezinok
Tel: 0905 822 147
e-mail: tomas.molnar.pk@gmail.com

Rozsah prác a cenová kalkulácia:
1. Reštaurátorská technológia
Čistenie
Petrifikácia
Lepenie
Tmelenie
Retuš
Záverečný lak
2. Materiálové náklady na reštaurovanie
Organické rozpúšťadla
CHS Epoxy
Paraloid
Polyesterový a kriedový tmel
Olejové farby
Šelak a záverečný lak
3. Reštaurátorská dokumentácia

1100,00 eur
250,00 eur
150,00 eur
170,00 eur
280,00 eur
150,00 eur
100,00 eur
150,00 eur
30,00 eur
20,00 eur
65,00 eur
15,00 eur
10,00 eur
10,00 eur
250,00 eur

Reštaurátorský zámer
30,00 eur
Návrh na reštaurovanie
50,00 eur
Záznam z priebehu reštaurovania
30,00 eur
Fotodokumentácia
40,00 eur
Tlač reštaurátorskej dokumentácie 100,00 eur

Celková cena spolu
Nie som platca DPH
V Pezinku, dňa 24.11.2014

1.500,00 eur

Mgr. art. Tomáš Molnár

