ZMLUVA O DIELO
Č. 03/2012
Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. § 536 až § 565 a príslušných
ustanovení všeobecnej časti

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

VIHORLATSKÉ MÚZEUM

Sídlo:

NÁMESTIE SLOBODY 1
066 01 HUMENNÉ
Štatutárny zástupca: Mgr. Vasiľ Fedič
IČO:
37781391
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko,a.s., pobočka Humenné
Číslo účtu:
8906864110/5600
DIČ:
2021446889

Zhotoviteľ:

akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor

Adresa

Letná 6
080 01 Prešov
Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Prešov
0096245917 / 0900
Sk 1032068807

Bankové spojenie:
Čislo účtu:
DIČ:

Čl.2
Predmet plnenia
2.1 Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje dodať a objednávateľ
sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje prevziať realizáciu II. etapy
reštaurovania izby uhorských kráľov, ktoré zahŕňa: sňatie malieb na plátne,
rekonštrukcia poškodenej a nesúdržnej omietky /bočné steny miestnosti za panelmi
s maľbami na plátne/, reštaurovanie kamenného krbu / interiér kaštieľa v Humennom/,
sídla Vihorlatského múzea. Súčasťou dodávky bude jeden exemplár – priebežnej
dokumentácie z II. etapy reštaurovania / v písomnej aj digitálnej forme/.

Čl.3
Časové plnenie dodávky
3.1 Práce na reštaurovaní nástenných malieb budú realizované v čase 4mesiacov 2 týždňov
od dátumu podpísania zmluvy
Začiatok prác:
1. august
2012
Ukončenie prác: 30. november 2012

Čl. 4
Cena dodávky
4.1 Cena za dielo je dohodnutá podľa vyhlášky č. 526/90 Zb. a Obchodného zákonníka
§ 546, § 548 a § 549 a na základe výsledku výberového konania, ako cena dohodou
vrátane DPH v hodnote 9 720,00 €, slovom devätisícsedemstodvadsať eur /.

Čl. 5
Spôsob platby
5.1. Práce na II. etape reštaurovania, ktorá je predmetom tejto zmluvy budú faktúrované
1-krát mesačne na základe súpisu vykonaných prác, ktorý bude podpísaný
objednávateľom a na základe zápisov z kontrolných dní konaných za účasti zástupcov
Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Súčasťou faktúry bude odpočet vykonaných
prác na základe rozpisu rozpočtu reštaurátorských prác, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy o
dielo č. 03/2012.
5. 2. Objednávateľ – investor sa zaväzuje uhradiť faktúry do 14 dní od ich vystavenia
a prevzatia na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre.

Čl. 6
6.1 Za neukončenú dodávku v dohodnutom termíne má objednávateľ uplatniť úrok z
omeškania vo výške 0,05 % ceny neukončených prác za každý deň omeškania. Za
oneskorenú úhradu faktúr bude dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05%
z neuhradenej finančnej čiastky.

Čl. 7
Zánik zmluvy
7.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy t.j. odovzdaním
diela v dohodnutom termíne objednávateľovi v sídle objednávateľa a zaplatením
dohodnutej ceny zo strany objednávateľa.
7.2 Zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
7.3 Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť, okrem prípadov uvedených
v Obchodnom zákonníku, aj v prípade opakovaného porušovania ustanovení tejto
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Túto zmluvu možno dopĺňať len formou písomných dodatkov po predchádzajúcej
dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi priestor na dočasné uskladnenie
skladacieho lešenia, priestor na prezliekanie. Investor - vlastník sa zaväzuje, že pre
sňaté maľby na plátne poskytne bezpečný, uzamknutý priestor na ich uskladnenie do
doby, kedy budú postupne reštaurované.
8.3 Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom jeden dostane zhotoviteľ
a tri objednávateľ.
8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
8.5. Súčasťou zmluvy je príloha č.1 03/2012 s rozpisom a rozpočtom prác na II. etape
reštaurovania izby uhorských kráľov.

V Humennom dňa :

V Humennom dňa :

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

...........................................
akad. ma. Ľubomír Cáp
autorizovaný reštaurátor

..................................................
Mgr. Vasiľ Fedič
riaditeľ múzea

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2012
Rozpočet reštaurátorských prác, II. etapa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sňatie malieb na plátne...........25eur / hod.........x........120 hod.............CENA....3000,00eur
CENA
3000,00 €

DPH 20%
600,00 €

CENA s DPH
3 600,00 €

rekonštrukcia poškodenej omietky
za obrazmi na plátne ...............30eur /hod.......x.......100 hod.................CENA...300,00eur

CENA
3000,00 €

DPH 20%
600,00 €

CENA s DPH
3 600,00 €

reštaurovanie
kamenného krbu .................20eur /hod......x........105 hod.......................CENA....2100,00eur
CENA
2 100,00 €

SPOLU

CENA
8 100,00€

DPH
420,00 €

CENA s DPH
2 520,00 eur

DPH
1 620,00€

CENA s DPH
9 720,00€

akad. mal. Ľubomír Cáp autorizovaný reštaurátor

................................................................................

