


- DEZINFEKCIA - odstránenie plesní, húb a iných šk 
- FIXÁCIA - farebných časti, pečiatok, pli 
-ROZOBRATIE-c ™ ' ' 

-kartónové dosky 
- KOŽENÝ POKRYV čistenie, spevnenie, vyrovnanie, lisovanie, oprava pôvodného 

koženého pokiyvu, očistenie, spevnenie ozdobného papiera, vystuženie rohov, 
- KNIŽNÝ BLOK - Čistenie, spevnenie, " • > — 

íle chýbajúcich, p 

Predsádky uchytiť- prilepiť o pridoštia. 
Medzi jednotlivými úkonmi je potrebné lisovať, sušiť jednotlivé časti. 
Na zéver po zreštaurovaní knižnej väzby bude dané väzba natukovaná 
vhodným balzamom a tak sa predĺži jej životnosť na dlhé obdobie. 

- FOTODOKUMENTÁCIA - Stavu p£ * ——* -

2.1.2. Sig. 7606 
BONFINII, Antónii 
História Pannonlca: sive Hungaricarum rerum decades IV. Et Dimidia Libris XI 
comprehensae. Quibus ejusdem regni, populorumque origines & antiquitates, 

- KOŽENÝ POKRYV - čistenie, spevnenie, vyrovnanie, lisovanie, oprava pôvodného 
koženého pokryvu, očistenie, vystuženie rohov, poškodené časti pokryvu. obnažiť-

- KNIŽNÝ BLOK - Čistenie, spevnenie, fixácia pečiatok, podpisov. Iného písma, 
doplnenie chýbajúcich, poškodených časti listov oprava a úprava . pokrčených 



a inak poškodených fólií. 
Medzi jednotlivými úkonmi je potrebné lisovať, sušiť jednotlivé časti. 
Na záver, po zreštaurovaní knižncri väzby, bude daná väzba nafukovaná 
vhodným balzamom a tak sa predĺži jej životnosť na dlhé obdobie. 

- FOTODOKUMENTÁCIA - stavu pamiatky po reštaurovaní spojená s textovou 
dokumentáciou o priebehu reštaurovania. 

2.1.3. Sig. 6339 
ERCKER, Lazaras 
Bez titl. listu 
Od strany 31. text: Der erste Theil saget/ von Anfang und Erbawung newer 
Bergkwercke. 
1. príväzok - titl. list 
Aula subterranea, domina dominantium, subdita subditorum. Das ist: Untererdische 
Hoíhaltung, ohne welche weder die Herren regieren noch die Unterthanen gehorchen 
kônnen ; Oder grQndliche Beschreibung derjenigen Sachen, so in der Tieffe der 
Erden wachsen als aller Ertzen der Kôniglichen und gemeinen Metallen, auch 
fumehmster Mineralien... 
Franckfurt In Verlegung Johann Dávid Zunners/ Buchhändlers. Gedruckt bey Paulus 
Hummen Sel. Wittib. 1672,284 s. neOpl. 
Čierna tlač, bohato zdobená rytinami /medirytiny/1 kolorovaná s výjami z ťažby a 
spracovania kovov 
Väzba kartónová 
Posesorský úda): podpis na prldoští Lipták János ... Felka 

Pre historickú tlač vyššie uvedenú, navrhujem komplexné reštaurovanie, so zreteľom 
zachovať autenticitu, pôvodnosť a špecifickosť knižnej väzby. 

- FOTODOKUMENTÁCIA - stavu pred reštaurovaním, textová podoba stavu a opisu 
pamiatky pred reštaurovaním 

- DEZINFEKCIA - odstránenie plesní, húb a iných škodcov 
- FIXÁCIA - farebných časti, pečiatok, písma 
- ČISTENIE a/ Mechanické - gumená pryž 

b/ Mokré čistenie (tylóza, Flavol) 
- knižný blok - jednotlivo listy, pomocou destilovanej vody, saponátu, 
tylózy MH 300, a iných chemikálií, ktoré vyplynú potreby 

- Neutralizácia jednotlivých fólii 
- KNIŽNÉ DOSKY • kartónové /budú nahradené autentickými dobovými/ 
- KOŽENÝ POKRYV - chýba /je potrebné vyhotovenie koženého pokryvu/ 
- KNIŽNÝ BLOK - Čistenie, spevnenie, neutralizácia, fixácia pečiatok, podpisov, 

iného písma, doplnenie chýbajúcich, poškodených častí listov, pomocou 
papieroviny vhodne tónovanou. Šitie knižného bloku podfa pôvodného stavu, 
nasadenie knižného bloku, a následné potiahnutie novým pokryvom. 
Medzi jednotlivými úkonmi je potrebné lisovať, sušiť jednotlivé časti Na záver po 
zreštaurovaní knižnej väzby bude daná väzba natukovaná vhodným 
balzamom a tak sa predĺži jej životnosť na dlhé obdobie. 

- FOTODOKUMENTÁCIA - stavu pamiatky po reštaurovaní spojená s textovou 



Článok III. 
Čas plnenia 

3.1. Predmet zmluvy bude realizovaný a dodaný objednávateľovi do 15.12.. 2016 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Predmet plnenie zmluvy bude realizovaný y prospech Podtatranského múzea 
v Poprade v sídle poskytovateľa služby v Banskej Bystrici. 

5.1. Zhotovitel sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy kompletný 
a v bezchybnom stave. 

ČI. VI. 
Cena plnenia zmluvy 

6.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

6.2. Cena za zhotovenie diela obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré vzniknú 
zhotovitelovi v súvislosti s jeho zhotovením podfa ČI. II. Predmet zmluvy, 
v dohodnutom čase plnenia podľa ČI. III. a miesta plnenia podfa ČI. IV. 
tejto zmluvy. 

6.3. Cena za zhotovenie diela podľa žák. o cenách sa stanovuje na: 
3160 €, z toho je suma 160 € určená na vyhotovenie dokumentácie a je 
hradená z prostriedkov Podtatranského múzea v Poprade. 

Zhotovitel'je platiteľom DPH 

Článok VII. 
Platobné podmienky a zmluvná pokuta 

7.1. Objednávatel sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo po odovzdaní 
a prevzatí diela bankovým prevodom v lehote do 10 dni. 

:.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po 2 vyhotoveniach. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné 
strany túto zmluvu podpisujú. 

:.2. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

:.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dŕiom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Objednávate! je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k infoimáciám v platnom znení, zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 



objednávatefa. 

8.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, 

že táto zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej 
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok a že zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

V Poprade 10.10.2016 V Poprade 10.10.2016 

i podpísané oprávnenými 

M? 

Objednávatef Zhotoviteľ 
Mgr. art. Štefan Kocka . Bekessová Magdaléna 

Podtatranské múzeum v Poprade 


