ZMLUVA O DIELO
Uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.

1. Zmluvné strany
Objednávateľ :
Názov organizácie:
Mesto Skalica
Zastúpené :
Ing. Anna Mierna – primátorka mesta
Sídlo :
Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
IČO :
00309982
DIČ:
2020684632
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý
Telefón :
+421 34 6903 218
Email :
hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk
/ďalej len „objednávateľ“/
Zhotoviteľ :
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN
SWIFT :

Akad. sochár Milan Flajžík
Školská č.27
906 03 Smrdáky
1029144600
Tatra banka
2613890340/1100
SK76 1100 0000 0026 1389 0340
TATRSKBX

/ďalej len „zhotoviteľ“/

2. Predmet plnenia
2.1 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy o dielo je : Reštaurovanie bočného oltára sv.
Anny, v Paulínskom kostole na Potočnej ulici v Skalici II. etapa – reštaurovanie
oltárnej architektúry / oltárna predela, retáblum s nádstavcom, stredová nika /.
2.2 Dodržanie podmienok ,,Pamiatkového zámeru“.
2.3 Súčasťou predmetu plnenia je vypracovanie a odovzdanie Reštaurátorskej dokumentácie.

3. Cena diela
3.1 Za zhotovenie diela určeného v čl. 2. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi.
sumu : 17 620 €, slovom : Sedemnásťtisícšestodvadsať euro.
Cena bola stanovená na základe ponuky vo výberovom konaní.

4. Spôsob platenia
4.1 Cenu za zhotovené dielo uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry
po ukončení a protokolárnom prevzatí diela, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do
15 dní od jej vystavenia.
4.2 Za každý deň omeškania platby je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu 0,1 % za každý deň omeškania.

5. Čas plnenia
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet plnenia špecifikovaný podľa čl.2 tejto zmluvy kompletne
realizovať v týchto dohodnutých záväzných lehotách :
Začiatok prác : do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Ukončenie prác : 25.11.2019
5.2 Zhotoviteľ musí minimálne 3 dni vopred upozorniť objednávateľa, že dielo je pripravené
na odovzdanie.
5.3 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční za prítomnosti zhotoviteľa a objednávateľa,
alebo ním určeného zodpovedného pracovníka.
5.4 O odovzdaní a prevzatí sa vyhotoví písomný zápis, v ktorom sa uvedie celková úroveň
odovzdaného diela, ako aj v prípade jeho závad s termínom ich odstránenia.
5.5 Dodržanie termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ zodpovedný za omeškanie.

6. Záväzky objednávateľa
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje :
1.Vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu diela svojím spolupôsobením.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela priebežne.

7. Záväzky zhotoviteľa
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
1. Dielo zhotoviť v súlade s požiadavkami objednávateľa a metodikou KPÚ TT, t.j.
v dohodnutom čase, cene a kvalite a zároveň sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať
počas záručnej lehoty všetky dohodnuté vlastnosti.
2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku trvajúcu 5 roky.
3. Zodpovedá za vady diela, ktoré sú zrejmé už pri jeho odovzdaní a je povinný
ich bezodkladne odstrániť.
4. Tiež zodpovedá za vady vzniknuté v záručnej lehote preukázateľne jeho
zavinením.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené živelným zásahom, alebo
mechanickým zásahom zapríčineným inou osobou

8. Zmluvná pokuta
8.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutej lehote, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej sumy za každý
deň omeškania.
8.2 Uvedenú pokutu zaplatí aj v prípade, že objednávateľ neprevezme dielo
pre závady brániace jeho riadnemu užívaniu.

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Zhotoviteľ i objednávateľ súhlasia s uzavretím Zmluvy za hore uvedených
podmienok.
9.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Skalica podľa § 47a
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a
zákona č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, 2x pre zhotoviteľa a 2x pre
objednávateľa, pričom všetky majú platnosť originálu.
9.5 Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou ju podpísali.

V Skalici ................................

................................................................
objednávateľ:
Ing. Anna Mierna, primátorka mesta

..........................................................
zhotoviteľ
Akad. sochár Milan Flajžík

Akad. sochár Milan Flajžík, Školská 27, 906 03 Smrdáky

Rozpočet na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny z Paulínskeho kostola
na Potočnej ulici v Skalici.

Druhá etapa / r.2019/ - reštaurovanie oltárnej architektúry:
- oltárna predela
56 cm x 280 cm
- retábulum s nádstavcom
348 cm x 308 cm
- stredová nika
170 cm x 95 cm

Nákladové položky danej etapy reštaurovania:
Druh práce
- upevnenie uvoľnenej polychrómie ......................................................
- očistenie od povrchových nečistôt mechanicky ..................................
- odstraňovanie sekundárnych premalieb a lakov .................................
- konsolidácia drevnej hmoty /petrifikovanie/ ......................................
- rekonštrukcia chýbajúcich častí v drevnom materiály .......................
- tmelenie a kriedovanie .........................................................................
- zlátenie a striebrenie ...........................................................................
- farebné zjednotenie /retuš, farebné lazúry/ .........................................
- záverečné povrchové úpravy ..............................................................
- fotodokumentácia z priebehu reštaurovania .......................................

cena
250 €
220 €
4 600 €
3 800 €
1 520 €
2 100 €
2 800 €
1 910 €
220 €
200 €

Spolu

17 620 €

Celková cena za reštaurovanie II. etapy predstavuje

17 620 €

Nie som platca DPH

Akad. sochár Milan Flajžík
Školská 27, 906 03 Smrdáky
0903 780 476, mail: flajzik@mail.t-com.sk

V Smrdákoch dňa 14.8.2019.

.........................................
podpis

