Dodatok č. 1
k Zmluva o dielo č. AF3 - 42/2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník „) a zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany
Objednávateľ :
Múzeum mesta Bratislavy
Zriadené Zriaďovacou listinou Hl. mesta SR Bratislavy č. 746/2009, príspevková organizácia Hl. mesta SR
Bratislavy.
Sídlo:
Radničná 1, 815 18 Bratislava
Štatutárny zástupca:
PhDr. Peter Hyross, riaditeľ
Bankové spojenie:
IČO:
00179744
DIČ:
2020801761
Číslo účtu:
Kontakty:
Zhotoviteľ :
Mgr. Art. Vladimíra Bahnová
Trvalé bydlisko:
Právna forma:
IČO:
40246124
DIČ:
1043239670
IČ DPH:
SK1043239670
Číšlo účtu:
IBAN:
Oprávnený konať na základe výpisu zo živnostenského registra:101-23058 Okresného úradu Bratislava I
Kontakt:
Zmluvné strany sa v súlade s Článkom VII., bod 3 Zmluvy o dielo č. AF3-42/2020, uzavretej dňa 26. 6.
2020, dohodli na uzavretí Dodatku č. 1.
Tento dodatok upravuje Článok I, bod 1 a Článok III., bod 1 Zmluvy o dielo nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli na zmene počtu a špecifikácii vyrobených komponentov interaktívnej časti
výstavy Ako sa hrali naši... podľa prílohy č. 1 tohoto dodatku:
a. Podlahovka na zem 200x200cm v počte 5 ks (280,00 € bez DPH za kus) v sume 1400,00 bez DPH sa
nebude realizovať (suma bude použitá na tlač koberca podľa predlohy, na nákup koberca na výstavu
a polep stien).
b. Papierové kocky 9 kusov s potlačou a krabica (270,00 € bez DPH za sadu) – vyrobia sa dve sady po
9 kusov v celkovej sume 540,00 € bez DPH.
c. Polep na steny – zníženie objemu prác o sumu 70,00 € bez DPH na sumu 300,00 € bez DPH.
Zmluvné strany sa na základe zmeny počtu vyrobených komponentov interaktívnej časti výstavy Ako
sa hrali naši... dohodli na cene za vykonanie diela vo výške 9 545,00 € + 20% DPH (slovom deväťtisíc
päťsto štyridsaťpäť bez DPH).
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Dodatok sa uzatvára na dobu určitú do 20. 11. 2020.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú dodatkom č. 1 nedotknuté.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží vypožičiavateľ.
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V Bratislave, dňa 23. 10. 2020

..........................................
objednávateľ

...............................................
zhotoviteľ
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2020 Projekt pre výstavu - Ako sa hrali naši
Priestor: stará radnica/výstavný priestor Múzea mesta Bratislavy

Ponuku pripravila:

Mgr.art. Vladimíra Bahnová
Mail: ČO:40246124
IČ DPH: SK1043239670
Som platcom DPH.

Rozpočet k dodatku č.1
(ceny sú uvedené bez DPH)
Kója 1- zotrvačník
Pracovný stôl bez šuflíka 150x50x60cm,na mieru
(slúži na montáž zotrvačníka)
(kovová konštrukcia, biela doska)
Polep steny 150x100cm
(na stene podrobný návod)
Deliacastena medzi kójami cca
200x100x1,8cm (pevná stena prenosná)
(s polepom na troch plochách na danú tému)
Realizácia kóje na mieste
Cena spolu bez DPH

Kója 2 - kuchynka pre deti
Jedálenský stôl so šuflíkom podľa predlohy v mierke
1 : :2 (maľované drevo, rozmer cca)
Kredenc podľa predlohy v mierke 1:2
(maľované drevo - rozmer cca)
Stoličky 4ks podľa predlohy v mierke 1:2
(maľované drevo, rozmer cca)
Deliaca stena medzi kójami c c a
200x100x1,8cm (pevná stena prenosná)
(s polepom na troch plochách na danú tému)
Realizácia kóje na mieste
Cena spolu bez DPH

Výroba z materiálov
materiál, realizácia

Cena za objekt
505,00 €

materiál,tlač

100,00 €

materiál, realizácia, tlač

140,00 €

doprava, montáž , polep

Výroba z materiálov
materiál, realizácia

300,00 €
1045,00 €

Cena za objekt
435,00 €

materiál, realizácia

785,00 €

materiál, realizácia

495,00 €

materiál, realizácia,tlač

140,00 €

doprava, montáž, polep

300,00 €
2 155,00 €
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Kója 3 - hlavolamy hra
Pracovný stôl bez šuflíka 150x50x60cm, na mieru
(slúži na montáž zotrvačníka)
(kovová konštrukcia biela doska)
Drevené funkčné hlavolamy 30x30cm, 2 kusy,
podľa predlohy (masívne drevo vyrobené podľa predlohv)
Papierové kocky 9 kusov s potlačou a krabica
(drevená krabica) (papier skladaný a potlačený) – 2 sady
Polep steny 150x100cm
(na stene podrobný návod)
Deliaca stena medzi kójami cca
200x100x1,8cm (pevná stena prenosná)
(s polepom na troch plochách na danú tému)
Realizácia kóje na mieste
Cena spolu bez DPH

Kója 4 - bábiky chlapec a dievča
Pracovný stôl bez šuflíka 150x50x60cm, na mieru
(slúži na kreslenie)
(kovová konštrukcia biela doska)
Makety na obkreslenie na retiazke chlapec a dievča
(dve makety do 30cm, materiál komatex)
Deliaca stena medzi kójami cca
200x100x1,8cm (pevná stena prenosná)
(s polepom na troch p lochách na danú tému)
Realizácia kóje na mieste
Cena spolu bez DPH

Kója 5 - Človeče, nehnevaj sa
Polep steny 200x100cm
(popisy kóji, inštruktáž)
16 kusov drevených, maľovaných panáčikov
(25x5cm, v štyroch farbách)

Wroba z materiálov
materiál, realizácia

materiál, realizácia

770,00 €

materiál, realizácia , tlač

540,00 €

materiál, tlač

100,00 €

materiál, realizácia, tlač

140,00 €

doprava , montáž , polep

300,00 €
2 355,00 €

!Výroba z materiálov
materiál, realizácia

190,00 €

materiál, realizác ia, tlač

140,00 €

doprava, montáž , polep

300,00 €
1135,00 €

Výroba z materiálov
Cena za objekt
materiál, realizácia, tlač
100,00 €
materiál, realizácia
doprava, montáž, polep

Samostatne stojace stolíky okrúhle

Výroba z materiálov
materiál, realizácia

Cena spolu bez DPH
Kóia 1,2,3,4,5 a stolíky cena spolu bez DPH
DPH 20%

Kója 1, 2, 3, 4, 5 a srolíky cena spolu s DPH

Cena za objekt
505,00 €

materiál, realizácia

Realizácia kóje na mieste
Cena spolu bez DPH

Priemer do 100cm,výška 70cm, 6 kusov
(drevená doska)

Cena za objekt
505,00 €

440 ,00 €
300,00 €
840,00 €

Cena za objekt
2 015,00 €

2 015,00 €
9 545,00 €
1 909,00 €

11 454,00 €

V Bratislave, 23. 10. 2020
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