Zmluva o dielo
uzatvorená na základe § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka
34059130
2021447274

Zhotoviteľ:

EMBA Trade, spol. s r. o.
J. Fučíka 794/71, 941 01 Bánov
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2376/N
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Tibor Erdélyi, konateľ spoločnosti
34142860
SK2020415034

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je – zhotovenie a dodanie špeciálneho obalového materiálu na základe
výsledkov elektronickej aukcie: Projekt FPU „Muzeálie – ochrana a bezpečnosť 3“:
Obstaranie špeciálneho obalového materiálu na uloženie zbierkových predmetov –
krabice a papier
Opis predmetu zákazky:
▪ Krabica s vrchnákom
- druh muzeálie: horniny
- rozmer mm: 360x260x160
- špecifikácia materiálu: Hladká archívna lepenka vyrobená z čistej celulózy, musí spĺňať
ISO 9706, ISO 16245 A, ISO 18902 a ISO 18916 PAT. Hodnota pH 7,5 - 9,5, alkalická
rezerva väčšia ako 0,4 mol/kg, hodnota Kappa menšia ako 5.
- počet: 100 ks
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▪ Krabica s okienkom
- druh muzeálie: minerály
- rozmer mm: 110x80x50
- špecifikácia materiálu: Hladká archívna lepenka vyrobená z čistej celulózy, musí spĺňať
ISO 9706, ISO 16245 A, ISO 18902 a ISO 18916 PAT. Hodnota pH 7,5 - 9,5, alkalická
rezerva väčšia ako 0,4 mol/kg, hodnota Kappa menšia ako 5.
počet: 350 ks
▪ Krabica s vrchnákom
- druh muzeálie: šperky
- rozmer mm: 700x110x100
- špecifikácia materiálu: Hladká archívna lepenka vyrobená z čistej celulózy, musí spĺňať
ISO 9706, ISO 16245 A, ISO 18902 a ISO 18916 PAT. Hodnota pH 7,5 - 9,5, alkalická
rezerva väčšia ako 0,4 mol/kg, hodnota Kappa menšia ako 5.
- počet: 30 ks
▪ Archívny papier na všetky fondy
- druh muzeálie: šperky, herbárové položky, textilné súčasti, tlačoviny, a i.
- rozmer mm: 610x480
- špecifikácia materiálu: pH neutrálny papier 90g/m2 vyrobený z 50% bavlny + 50% čistej
celulózy, musí spĺňať ISO 9706, ISO 11108, ISO 18902 a ISO 18916 PAT. Hodnota pH
7,5 - 9,5, hodnota Kappa menšia ako 5.
- počet: 3500 ks
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo, zhotovené v súlade s touto zmluvou, prevziať a zaplatiť
za dielo dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie, za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. III
Termín a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. II bod 1 dodá do 15. decembra 2020.
2. Ak zhotoviteľ dodá dielo pred časom dohodnutým v čl. III bode 1 tejto zmluvy,
objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať pred dohodnutým časom plnenia.
3. Miestom dodania predmetu zmluvy je Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Ul. V.
Clementisa č. 40, 971 01 Prievidza.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe elektronickej aukcie
uskutočnenej dňa 30. septembra 2020 v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Cena je spracovaná na predmet zmluvy uvedený v článku II
bod 1 ako individuálna kalkulácia zhotoviteľa.
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Cena bez DPH
DPH 20%
Cena s DPH

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

6.113,40 €
1.222,68 €
7.336,08 €

2. Dohodnutú cenu je možné upraviť len v prípade:
- požiadaviek objednávateľa na zmeny, doplnky, alebo rozšírenie čiastkovej zmluvy,
- zníženie pôvodne dohodnutého rozsahu prác (o cenu nevykonaných prác a dodávok)
- zmena sadzby DPH.
Zmena ceny z uvedených dôvodov je platná po dohode s objednávateľom na základe
obojstranne potvrdeného dodatku k zmluve o dielo.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo dohodnutú v čl. IV. bod 1 na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia predmetu zmluvy.
Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
4. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 a § 75
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade,
že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so
zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie (§ 75 ods. 7
cit. Zákona) s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a
nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry
objednávateľom.
5. Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu.
Čl. V.
Zmluvné pokuty
1. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku, dodávateľ si môže uplatniť
nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň
omeškania.
2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela objednávateľovi podľa čl. III. tejto
zmluvy alebo je v omeškaní s odstránením reklamovanej vady alebo vád, zistených pri
odovzdaní diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% ceny diela za každý kalendárny deň omeškania.
3. Úhradou zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody.
4. Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán
Čl. VIII.
Splnenie predmetu zmluvy
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodaním diela a protokolárnym odovzdaním predmetu
zmluvy objednávateľovi.
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2. Dokladom o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom bude dodací list, ktorý zhotoviteľ
predloží objednávateľovi spolu s faktúrou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela na
odovzdanie a termín odovzdania oznámiť najmenej jeden pracovný deň vopred.
4. Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, môže objednávateľ odmietnuť
prevziať dielo.
Čl. IX
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním diela
zhotoviteľom a zaplatením ceny podľa čl. IV. bod 1. zmluvy.

Čl. X.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela
1. Zhotoviteľ na dodané dielo poskytuje záruku 24 mesiacov.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené cudzím zásahom do diela,
prípadným menením kvality odovzdaného diela a neodborným prevádzkovaním
zariadenia.
3. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného
odkladu.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady diela bezodkladne po uplatnení
písomnej reklamácie.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu možno zrušiť alebo zmeniť len dohodou strán formou písomných dodatkov k nej.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je vypracovaná v štyroch
vyhotoveniach, z čoho dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie na internetovej stránke
objednávateľa a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi.
3. Ostatné, výslovné zmluvou neupravené právne vzťahy sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými
v súťažných podmienkach.
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju podpisujú.

V Prievidzi,

V Bánove,

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

PhDr. Iveta Géczyová

Tibor Erdélyi

riaditeľka

konateľ
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