
o poskytnutí služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe 

výsledku vyhodnotenia ponúk § 42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

ČL 1 
Zmluvné strany 

1.1. Dodávateľ: Mgr. Alexandra Šamková 
Na Revíne 17, 831 01 Bratislava 

v 

Zastúpený: Mgr. Alexandrou Samkovou 
Bankové * " ~ ^ x 

Číslo úč 
Telefón: 
E-mail: 

1.2. Odberateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea 
IČO: 37781171 
DIČ:2021453390 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s., Poprad 
Číslo účtu: 8523257100/5600 
Telefón: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

ďalej len odberateľ 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb predmetu zákazky „Reštaurovanie vzácnych 
tlačí z historického Podtatranského múzea v Poprade / Reštaurovanie tlačí zo 16. 
storočia", na základe prijatia ponuky uchádzača (dodávateľa) zo dňa 12.07.2013 
predloženej na základe výzvy verejného obstarávateľa (odberateľa) na predkladanie 
ponúk v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola odoslaná 
záujemcovi (dodávateľovi) dňa 26. 06. 2013 pod čís. 113/2013. 

2.2. Táto zmluva je uzatvorená na základe predloženej cenovej ponuky. Zmluvné strany sa 
touto zmluvou dohodli na dodávke a odbere služieb uvedených v čl. 2 tejto zmluvy. 
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Miesto dodania a termíny plnenia 

3.1. Miesto dodania - sídlo odberateľa: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 
058 01 Poprad. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Odberateľ je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 
Dodávateľ sa od tohto dátumu zaväzuje poskytnúť služby podľa čl.2 tejto zmluvy. 
Tieto služby sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť odberateľovi do 30 novembra 2013. 

3.2. Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou zaniká: 
- Riadnym a včasným splnením zmluvy. 
- Uplynutím doby splnenia dodávky predmetu zmluvy. 
- Písomnou dohodou zmluvných strán. 
- Odstúpením od zmluvy. 

3.3. Obe zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana poruší 
podstatným spôsobom svoju zmluvnú povinnosť napriek tomu, že bola na možnosť 
odstúpenia od zmluvy preukázateľným spôsobom (doporučeným listom) druhou 
zmluvnou stranou upozornená 15 pracovných dní pred samotným odstúpením od zmlúv? 

3.4. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva, povinnosti a nároky zmluvných 
strán zo zmluvy, a to ku dňu, ku ktorému bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy 
doručené druhej strane. 

ČI. 4 
Cena za dodané služby 

4.1. Cena za poskytnuté služby je dohodnutá v celkovej výške 3 510,00 € (slovom: 
tritisícpäťstodesať eur), na základe cenovej ponuky, ktorá bola predložená verejnému 
obstarávateľovi (odberateľovi). Cena zahŕňa všetky náklady, ktoré dodávateľ nevyhnutr 
a účelne vynaloží na splnenie predmetu zmluvy. 

4.2. Vyššie uvedená cena sa rozumie ako cena s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). 
Dodávateľ nie je platcom DPH. 

4.3. Zmluvná cena vychádza z ponuky predloženej do verejného obstarávania. Dodávateľ 
prehlasuje, že v cene predmetu zákazky-zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s 
poskytnutím služby. 



Platobné podmienky 

5.1. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy dodávateľovi 
najneskôr do 30 kalendárnych dní od poskytnutia služby uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy, 
bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný 
predložiť faktúru odberateľovi pri preberaní služby predmetu zákazky. Odberateľ sa 
zaväzuje takto riadne poskytnutú službu prebrať spoločne s faktúrou. 

Čl. 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť činnosť, ku ktorej sa podľa tejto zmluvy zaviazal, 
s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti, dbať na záujmy odberateľa a riadiť sa 
jeho pokynmi. 

6.2. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi všetky potrebné informácie a podklady 
k úspešnému a včasnému splneniu predmetu zmluvy. 

6.3.Odberateľ je povinný dodávateľovi uhradiť dohodnutú cenu riadne a včas. 

Čl. 7 
Spôsob dodania a uskutočnenia predmetu zmluvy, vrátane subdodávky 

a spolupôsobenia zmluvných strán 
7.1. Poskytnutie služieb v sebe zahŕňa reštaurovanie 3 ks tlačí zo 16. storočia: 

Sig.7595 STRABO: Strabonos geografikon bibloin: Strabonis rerum geographicarum 
libri XVII; accesit & tabula orbis totius deseriptionem complectens, adiecta est etiam 
Guilielmi Xylandri Augustani Latina verši o, cum necessariis Indicibus excudebat 
Eustathius Vignon Atrebat, 1587. 
Sig. 6406 FISCHER (VISCHER), Christoff: Christliebe rimo Einseltige Erklerung der 
Gnadenreichen Historien ... Schmaltal, Michel Schmuck 1579. 
Sig. 6284 AVENARIUS, Ioannes: Ioannis Avenarii S. Theologie Doctoris Enarrationes 
in evangelia dominicalia Integram textus ... Pars prima. Lipsiae, Abraham Lamberg 
1594. 

7.2. Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy dodá vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Dodanie predmetu zmluvy bude realizované v súčinnosti s odberateľom. 

Čl. 8 
Záruka predmetu zmluvy 

8.1. Záručná doba sa stanovuje na 24 mesiacov odo dňa úspešného zápisničného 
odovzdávacieho a preberacieho konania. 
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ČL9 
Zodpovednosť za vady, sankcie 

9.1. Sankcie: 
a) za každý deň nedodržania zmluvného termínu dodania a úspešného 
odovzdania predmetu zmluvy ako celku, z viny dodávateľa 10,- € s DPH za každý začatý 
deň omeškania. 
b) každý deň neodstránenia vád, odo dňa zápisničného preberacieho a odovzdávacieho 

konania 10,- € s DPH za každý začatý deň omeškania. 

ČI. 10 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na wcbovom sídle 
Podtatranského múzea v Poprade. 

10.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch autentických vyhotoveniach, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. 

10.3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane celkom alebo čiastočne neplatným, 
neúčinným alebo nevykonateľným, nedotýka sa to platnosti, účinnosti alebo 
vykonateľnosti ostatných ustanovení. Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné 
ustanovenia budú bezodkladne po zaslaní návrhu jednou zmluvnou stranou, nahradené 
platnými, účinnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú 
hospodárskemu cieľu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným 
ustanovením. To isté platí aj pri medzerách v zmluve. 

10.4. Na vzťahy, práva a ustanovenia zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy, ktoré 
neupravuje táto zmluva, platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ak aj ostatné 
všeobecne záväzné platné právne predpisy Slovenskej republiky. 

10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie 
v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

V Bratislave, dňa: A Ô. 

Za dodávateľa: 

V Poprade, dňa: / fo, / j 

Za odberateľa: 

>r. Magdaléna BeKeššova 
riaditeľka 

Podtatranského múzea v Poprade 


