Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy.

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ : Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra
V zastúpení : Mgr. Anton Števko, riaditeľ organizácie
IČO :
36102652
DIČ :
2021431973
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej len objednávateľ)
Zhotoviteľ :

FEHU s.r.o.
Výstavná 650/21, 949 01 Nitra
Veronika Lacová

V zastúpení :
IČO :
47601949
DIČ :
2024007964
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy postupoval podľa čl.1, § 1, odst. 12, písmena g)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Čl. III
Predmet zmluvy
3.1
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať zhotovenie replík ženského
a mužského odevu doby bronzovej k projektu „Po stopách pravekých metalurgov (Svedectvo
bronzového veku)“.
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné :
Ženský odev:
Šaty z vlnenej látky: 93,00 eur
Závoj ľahký ľanový: 14,00 eur
Opasok textilný 2m : 20,00 eur
Onuce 2 ks á 2m : 10, 00 eur

Topánky kožené - 1 pár : 28,00 eur
Mužský odev :
Tunika z ľanu: 56,00 eur
Plášť z ľanu: 68,00 eur
Opasok: 10,00 eur
Onuce 2 ks á 2m: 10, 00 eur
Topánky kožené – 1 pár: 28,00 eur
Čiapka z vlny: 18,00 eur

3.2

Miesto dodania : Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr. 1. 949 01 Nitra
Čl. IV
Dohodnuté platobné podmienky

4.1

Cenu za zhotovenie replík ženského a mužského odevu vo výške 355,- €,( slovom
tristopäťdesiatpäťeur), objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry
a dodacieho listu v dvoch vyhotoveniach, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
na základe podpísaného preberacieho protokolu skutočnej dodávky odevov, potvrdeného
zástupcom objednávateľa.

4.2

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra na úhradu musí obsahovať
náležitosti faktúry, daňového dokladu.

Čl. V
Termíny plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 16. novembra 2017. Termín na
odovzdanie diela je do 15. novembra 2017.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
6.1

Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pre objednávateľa dve vyhotovenia a pre
zhotoviteľa jedno vyhotovenie.

6.2

Zmluvu možno meniť iba písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán.

6.3

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia.

6.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 25. október 2017

............................................................
Mgr. Anton Števko, riaditeľ PM

....................................................
FEHU, s.r.o. v zastúpení
Veronika Lacová

(objednávateľ)

(zhotoviteľ)

