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                                         Stredné odborné školy na Slovensku 
           Študijný odbor - reštaurovanie starých tlačí 
 
 
 
Váš list č./zo dňa Naša značka Vybavuje/linka                   Rimavská Sobota 
 346/2014 Mgr. Krnáčová/047/5632741 10.7.2014 

 
 
VEC:  Výzva na predloženie cenovej ponuky (jednoduchá zákazka) 
        
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA:  

Názov:   Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote   
IČO:      35985097  
Obec (mesto):     Rimavská Sobota  
Ulica:   Nám. M. Tompu 5  

 PSČ:  979 01 
 
 Kontaktná osoba:  Mgr. Iveta Krnáčová 
 Telefón:               047/5632741    

Elektronická pošta:  krnacova@gmmuzeum.sk, office@gmmuzeum.sk 
Internetová adresa:  www.gmmuzeum.sk 

 
2. PREDMET ZÁKAZKY : služby  

  

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY :  

Reštaurovanie tlačí 17. – 19. storočia z historického knižného   fondu múzea. 1. etapa.  

 
4.    OPIS PREDMETU ZÁKAZKY :  
 

Komplexné odborné reštaurovanie 17 poškodených starých tlačí 17.-19. storočia z 

historického knižného fondu Gemersko-malohontského múzea v súlade 

s reštaurátorským zámerom, ktorý je prílohou výzvy. 

Realizácia projektu podporeného z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2014.  

 

5. M IESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY :   
       knižnica Gemersko-malohontského múzea 
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6. ROZSAH  A PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY :  

Reštaurovanie vzácnych tlačí s prírastkovými číslami:  

3026 GM – 350,00€ , 2438 GM – 380,00 €, 2441 GM – 390,00 €, 3644 GM – 290,00 €,          

3590 GM – 390,00 €, 15 083 GM – 280,00 €,  4354 GM – 170,00 €, 17 573 GM – 290,00 €,         

16 667 GM – 190,00 €, 17 572 GM – 290,00 €, 2527 GM – 310,00 €, 3310 GM – 310,00 €,           

1966 GM – 300,00 €,  3136 GM – 340,00 €, 3809 GM – 170,00 €, 3836 GM – 170,00 €,                

5480 GM – 390,00 €.  

Celková hodnota zákazky 5 010,00 €. 

 
1.) Prírastkové č. 3026 GM 

 
Autor:  [J. B.] Des Freyherrn – von Sind 
Názov: Vollstandiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Vierter Theil. Practische 
Pferdearzneykunft. (Úplné/kompletné vyučovanie vedomostí majstra maštale/ zootechnika. 4. časť. 
Zrak koňa. Praktické zručnosti.) 
Miesto vydania: Bez vydavateľských údajov 
Datovanie: Bez vydavateľských údajov 
Rozmery: 210 x 120 mm 
Rozsah: 1 315 str. 
 
       Celopapierová knižná väzba pôvodne šedej farby aplikovaná na drevených 
doskách malej hrúbky. Z knižnej väzby sa zachovala iba predná knižná doska. Knižný blok je 
šitý na dva zapustené väzy. Chýbajúcu väzbu bude potrebné doplniť podľa zachovaného 
fragmentu. Oriezka na knižnom bloku  je bezfarebná bez ďalšej výzdoby. 
 Stav pamiatky môžeme rozdeliť na dve časti. Ako negatívum je ten fakt, že sa 
nezachovala knižná väzba v celku, naopak stav knižného bloku môžeme označiť za čiastočne 
uspokojivý. V najlepšom stave sa nachádza samotný knižný blok ako celok. Silne poškodené 
sú len okrajové zložky, kde objavujeme chýbajúce listy, uvoľnené šitie a mechanické 
poškodenia (odtrhnuté časti listov). Listy sú špinavé a nachádza sa tu aj poškodenie 
červotočom. Knižná väzba vykazuje relatívnu pevnosť.          
           Podľa miery poškodenia predbežne nebude potrebné kompletné rozobratie knižného 
bloku. Samotný reálny postup sa určí pri samotnej čiastočnej demontáži. 
 

2.) Prírastkové č. 2438 GM 
 

Autor: HUS, Ján – LUTHER, Martin 
Názov: Collatio Historica Duorum Fortissimorum Jesu Christi militum M. Johannis Hussii Bohemi, 
et D. Martini Lutheri Germani; Quorum Natales Educatio, Officium, Doctrina, Virtures, Persecutio, 
Mors, Mortem deniq sequuta. (Hus a Luther, alebo: porovnávanie dvoch historicky významných 
bojovníkov za Ježiša Krista, Čecha Jána Husa a Nemca Dr. Martina Luthera...) 
Miesto vydania: Pragae 
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Datovanie: Pauli Sessii, 1618 
Rozmery: 165 x 95 mm 
Rozsah: 364, [4] str. 
 
Príväzok: 
Autor:  OELSCHLEGELIO, Heinrico, M. 
Názov: S. Gregori, episcopinyssae, oratio Jn sanctum, et salutiferum Pascha, Versione Paraphrasi 
Latina, itemq notis Philologicis ac Theologicis illustrata. (Výklad Sv. Jána a spásonosnej Paschy od 
S. Gregoria, biskupa, latinská verzia a tiež filologické a teologické objasnenia.) 
Miesto vydania: Dresdae, Wolffgangum Seissertum  
Datovanie: 1626 
 

Jedná sa pergamenovú väzbu. Knižný blok je šitý na pergamenové prúžky. 
Pergamenový pokryv je zakončený tzv. holandskými hranami, ktoré slúžia na lepšiu ochranu 
prednej oriezky knihy. Oriezky sú natierané a pôvodne boli sfarbené na modrú farbu, avšak 
mechanicky sa farba postupne čiastočne odstránila. Knižný blok sa zachoval v relatívne 
dobrom stave. Výraznejšie poškodenia vykazujú hlavne okrajové zložky v zadnej časti 
knižného bloku, kde je evidentný úbytok papieroviny, ktorý spôsobila strata glejidla až po 
úplnú degradáciu papieroviny. Bude potrebná čiastočná demontáž bloku. 
 Rovnako poškodený je aj pergamenový pokryv. Najvýraznejšie poškodenia sa nachádzajú 
v jeho zadnej časti tak, že sa vôbec nezachovala pôvodná „holandská hrana“. Kapitáliky sa 
zachovali. 

 
3.) Prírastkové č. 2441 GM 

 
Autor:  PHAEDRI Aug. Liberti - MÁRTON, Stephano 
Názov: Phaedri Avg. Liberti Fabvlae Aesopeae imitationibvs hvngaricis vniversis grammatices et 
quibvsdam rhetorices ac poetices praecept item Lexico latino – hungarico adornatae. (Ezopove 
príbehy spodobnené/použité vo všeobecnom uhorskom učení gramatiky, taktiež rétoriky a poézie 
a tiež doplnené latinsko-maďarským slovníkom.) 
Miesto vydania: Iavrini, Iosephi Streibig 
Datovanie: 1793 
Rozmery: 160 x 105 mm 
Rozsah: 208 str. 
 
 Pamiatka sa zachovala v dezolátnom stave. Jedná sa o polokoženú knižnú väzbu. 
Lepenkové knižné dosky sú potiahnuté zošľachťovaným papierom šedo-hnedej farby. 
Knižný blok je šitý na 4 pravé väzy. 
 Poškodenia sú hlavne mechanického charakteru. Knižný blok je čiastočne rozpadnutý 
a bude potrebná jeho komplexná demontáž. Listy bloku sú poškodené mechanicky a bude 
nutné ich čistenie a dopĺňanie. Knižné dosky bude potrené spevniť a čiastočne doplniť. Useň, 
ktorá sa zachovala na chrbte väzby bude potrebné spevniť novým pokryvom. Zadná časť 
knižného bloku vykazuje silnejšie poškodenia. 
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4.) Prírastkové č. 3644 GM 
 
Názov: Zpěwník Ewangelický, aneb Pisně Duchowni staré i nowé, k weřegné i domaci... Kresťanů 
Ewangelických Augssp. Wyznáni, s přidawkem Modliteb. 2. wydáni.  

Miesto vydania: Pesst, J. M. Trattner a Štep. Károlyi 
Datovanie: 1844 
Rozmery: 200 x 125 mm 
Rozsah: 532, [58] str. 
 
 Pamiatka sa zachovala v poškodenom stave. Jedná sa o celokoženú knižnú väzbu. 
Lepenkové knižné dosky sú potiahnuté usňou tmavohnedej farby. Knižný blok je šitý na 3 
pravé väzy. 
 Poškodenia sú hlavne mechanického charakteru. Knižný blok je čiastočne rozpadnutý 
a bude potrebná jeho komplexná demontáž. Listy bloku sú poškodené mechanicky a bude 
potrebné ich čistenie a dopĺňanie. Knižné dosky bude potrené spevniť a čiastočne doplniť. 
Zachovala sa len predná knižná doska. Useň, ktorá sa zachovala na chrbte väzby bude 
potrebné spevniť novým pokryvom aj s doplnením usňového pokryvu na zadnej knižnej 
doske ktorú taktiež bude potrebné vytvoriť. Zadná časť knižného bloku vykazuje silnejšie 
poškodenia. Kniha bola v minulosti opravovaná neodborne, čo však v konečnom dôsledku 
pravdepodobne zachránilo jej prednú časť. 
 

5.) Prírastkové č. 3590 GM 
 
Autor:  SZIKSZAY, György 
Názov: Keresztyén tanítások és imádságok, a keresztyén embernek külömbféle környűlállásai és 
szükségei szerént. (Kresťanské náuky a modlitby pre kresťanov...) 
Miesto vydania: Debreczen, Lajos Tóth 
Datovanie: 1834 
Rozmery: 19 x 12 cm 
Rozsah: 590, [8] str. 
 
 Jedná sa o polokoženú knižnú väzbu potiahnutú hnedým zošľachťovaným papierom. 
Knižný blok je šitý na štyri pravé väzy. Knižné dosky sú lepenkové. Samotný knižný blok sa 
síce zachoval, v celku avšak jeho šitie je už uvoľnené a samotné zložky v bloku už nie sú 
prepojené. Jedná sa hlavne o jeho okrajové zložky.  

Knižná väzba vykazuje hlavne mechanické poškodenia a bude potrebná kompletná 
demontáž celej knižnej väzby. Chýbajúce časti, ako je hlavne useň na chrbte knihy, bude 
potrebné doplniť. 
 

6.)   Prírastkové č. 15 083 GM 
 

Autor:  CHRÁSTEK, Michal 
Názov: Letopis Matice slovenskej v tisícročnú pamäť pokresťanenia Slovákov a zavedenia 
písemnosti slovanskej MDCCCLXIII. Založenej. Roč. 1. 
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Miesto vydania: Viedeň 
Datovanie: 1864 
Rozmery: 290 x 225 mm 
Rozsah: 16 strán (zachovaných) 
 

Na titulnom liste sa nachádzajú základné údaje o konkrétnom titule a suchá pečať so 
slovenským znakom a textom po obvode pečate (pečať Matice Slovenskej). Jedná sa 
o jednoduchú papierovú brožúru vyrobenú so strojového papiera. Obálka je 
rovnako vyrobená zo strojového papiera (zeleno-modrej farby). Väzba výrazne 
opotrebovaná,  deficitná a  následkom mechanických poškodení sa knižný blok čiastočne 
zdeformoval.  
  Značne poškodené sú hlavne okrajové zložky bloku na obidvoch stranách. 
Poškodenie má hlavne mechanický charakter. 
       Knižný blok je poškodený hlavne na okrajových zložkách. Samotný papier je poznačený 
kyslosťou a stratou pojidla (glejidla), čo sa prejavuje na vlastnostiach papiera odolávať 
mechanickej manipulácii. 
         Celkovo môžeme označiť stav pamiatky za vážny, ktorý vznikol v dôsledku 
nevhodného uloženia prípadne častej manipulácie. 
 

7.) Prírastkové č. 4354 GM 
 

Autor:  SIPOS, Árpád 
Názov: Magyar bányajog. (Maďarské banícke právo.)Tekintettel a franczia, szász, porosz 
bányajogokra, a magyar bányatörvényjavaslatra és az ujabb igazságügyi reformtervekre 
Datovanie: Nagyvárad Ottó Hügel 1872 
Rozmery: 240 x 155 mm 
Rozsah: 440 str 
 
         Jedná sa o celopapierovú brožúru tlačenú na strojový papier. Prebal tvorí 
papierová obálka žltej farby s relatívne nízkou gramážou, ktorá je nalepená priamo na prvý 
a posledný list knižného bloku. Šitie knižného bloku je uvoľnené a bude potrebné jeho 
komplexné prešitie. 
 Knižný blok je znečistený hlavne na exponovaných miestach, okrajoch a rohoch. 
Pamiatka je poškodená hlavne mechanického charakteru a čiastočne sa prejavujú znaky pH 
papiera jeho zožltnutím. 
 

8.)   Prírastkové č. 17 573 GM 
 

Autor:  KORČEK, Ján 
Názov: Památka Založeni Obecné Kiss-Hontské Bibliotéky na nižnim Skalniku, L. P.  1810. 
dne 13. Září... 
B. Bystřica, Jan Sstefán 
Datovanie: 1811 
Rozmery: 19 x 11,5 cm 
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Rozsah: 1-4, 13-16 str 
 
Separátny výtlačok.: In: Solennia secundum celebrata Memoriae anniversariae bibliothecae 
Kis-Honthanae in Alsó Szkálnok die 13. septembris anno 1810. B. Bystřica, Jan Sstefán 
1811. 

 Zachoval sa len knižný blok bez knižných dosiek a pokryvu. Kniha je tlačená na 
ručný papier vyššej gramáže, tlačený čiernou farbou. Vzhľadom na fakt, že knižný blok je už 
pravdepodobne dlhšiu dobu nechránený knižnými doskami je blok pomerne poškodený 
hlavne na jeho okrajoch. Výrazné poškodenia vykazujú okrajové zložky bloku na obidvoch 
stranách. Predsádky sa nezachovali. Poškodenie má hlavne mechanický charakter 
a poškodenia sa prejavujú hlavne na najviac exponovaných miestach (rohy a okraje listov). 
Samotný papier je poznačený vplyvom vlhkosti a stratou glejidla. 

Existuje tu možnosť, že výtlačok pravdepodobne nikdy nemal pevnú väzbu a bol vytlačený 
len ako leták. 

Celkovo môžeme označiť stav pamiatky za vážny, ktorý vznikol v dôsledku straty 
ochranných knižných dosiek. Vzhľadom na nezachovanú knižnú väzbu a teda nereálnosť 
určenia presnej typológie väzby by bolo vhodné vytvoriť dočasnú konzervátorskú 
pergamenovú väzbu. Navrhujeme identický postup ako pri knihe č. 17 572 GM. 
 

9.)   Prírastkové č. 16 667 GM 

Autor: SALVA, Karol 

Názov: Priateľ dietok. Časopis pre našu mládež. Roč. 1. Sošit 10 
Miesto vydania: Turčiansky Svätý Martin 
Datovanie: 1887, Kníhtlačiarenský účastinársky spolok 
Rozmery: 205 x 145 mm 
Rozsah: 145-154 strán (časopis má od prvého zošitu spoločné priebežné číslovanie) 
 
 Jedná sa o celopapierovú brožúru vyrobenú so strojového papiera. Obalový papier je modrej 
farby a vyššej gramáže. Na prednom liste sa nachádza kresťanské vyobrazenie Ježiša Krista a detí. 
Knižný blok je zložený v zložkách, ktoré sú spojené len pomocou kovovej spinky.  

Pamiatka je poškodená hlavne na prebale a okrajových zložkách ( na exponovaných 
miestach knižného bloku). Tieto poškodenia môžeme klasifikovať hlavne ako mechanické, 
avšak stratu kvality papiera spôsobilo vplyv pH papiera. Knižný blok je pomerne pevný, 
uvoľnené sú len okrajové zložky. Charakter týchto poškodený úzko súvisí s častou 
manipuláciou. Bude potrebné demontovať knižný blok a spevniť exponované miesta. 
 

10.)   Prírastkové č. 17 572 GM 

Autor: KORČEK, Ján 

Názov: Dwe radostné Pisně k sédme památce, Bibliotéky Kiss-Hontské, složené od Jána 
Kortssek 
Datovanie: 1816, Joannis Stephani 
Rozmery: 20 x 11,5 cm 
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Rozsah: 49-56 str. 
Príväzok: 

Autor: STEIGEL, Michal 

Názov: Hlas Werssowce při Sedmé památce založeni Malo Hontské Biblioteky wydaný w 
Skálniku Miesto vydania: Neosolii 
Datovanie: 13 Zaři 1815 od Michala Sstaygla 
Rozmery: 20 x 11,5 cm 
Rozsah: 57-63 str. 
 
Separátne výtlačky.: In: Solennia VII. Memoriae anniversariae bibliothecae publicae Kis-
Honthanae in Alsó Szkálnok die 13. septembris anno 1815 celebrata. Neosolii, Joannis 
Stephani 1816. 

 Zachoval sa len knižný blok bez knižných dosiek a pokryvu. Kniha je tlačená na 
ručný papier vyššej gramáže, tlačený čiernou farbou. Vzhľadom na fakt, že knižný blok je už 
pravdepodobne dlhšiu dobu nechránený knižnými doskami je blok pomerne poškodený 
hlavne na jeho okrajoch. Výrazné poškodenia vykazujú okrajové zložky bloku na obidvoch 
stranách. Predsádky sa nezachovali. Poškodenie má hlavne mechanický charakter 
a poškodenia sa prejavujú hlavne na najviac exponovaných miestach (rohy a okraje listov). 
Samotný papier je poznačený vplyvom vlhkosti a stratou glejidla.  

Existuje tu možnosť, že výtlačok pravdepodobne nikdy nemal pevnú väzbu a bol 
vytlačený len ako leták. 

         Celkovo môžeme označiť stav pamiatky za vážny, ktorý vznikol v dôsledku straty 
ochranných knižných dosiek. Vzhľadom na nezachovanú knižnú väzbu a teda nereálnosť 
určenia presnej typológie väzby by bolo vhodné vytvoriť dočasnú konzervátorskú 
pergamenovú väzbu. 

 
11.) Prírastkové č. 2527 GM 

 
Autor:  WERNHERI, Balthasaris Io. 
Názov: Principia ivris ecclesiastici protestantivm instrvendo inprimis pastori adornata. (Princípy 
práva protestantskej cirkvi...) 
Miesto vydania: Vitembergae, Christ. Theoph. Lvdovicvm 
Datovanie: 1728 
Rozmery: 165 x 100 mm 
Rozsah: 280, [16] str. 
 
Príväzok 1.: 
Autor:  FLEURY, Claudii 
Názov: Institutiones juris ecclesiastici. (Sústava cirkevného práva.) Latinas reddidit et cum 
animadversionibus Justi Henningii boehmeri, jcti... edidit Joannes Daniel Gruber... Editio secunda. 
Miesto vydania: Francof. Et Lipsiae, Ernest. Gottl. Crugium 
Datovanie: 1733 
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Rozmery: 165 x 100 mm 
 
 Zachoval sa len knižný blok bez knižných dosiek. Samotný knižný blok sa však 
nachádza v dobrom stave, a tým pádom nebude potrebná kompletná demontáž samotného 
bloku. Menšie prvky poškodenia vykazujú len okrajové zložky knižného bloku. 
 Blok je šitý na 4 pravé väzy a samotné šitie zatiaľ plní svoju funkciu a čiastočnom 
spevnení bude dostačujúce vytvoriť konzervačnú väzbu, ktorá bude tvoriť alternatívu 
k nezachovanej knižnej väzbe. 
 
  

12.) Prírastkové č. 3310 GM 
 
Autor:  GLASZ, Jakob 
Názov: Haus-Postille für religios-gesinnte Familien, oder Religions-Betrachtungen für alle Sonn-und 
Festtage im Jahre. (Domáca zbierka kázní pre nábožne zmýšľajúce rodiny, alebo Nábožné úvahy pre 
všetkých synov a všetky sviatočné dni v roku.) 
Miesto vydania: Wien, , J. G. Heubner 
Datovanie: 1821 
Rozmery: 22 x 14,5 cm 
Rozsah: 416 str. 
 
 Celopapierová mäkká knižná väzba viazaná na dva zapustené skryté väzy. Papierový 
prebal je modrej farby, avšak poškodením sa nezachoval v mieste chrbta. Prebal je 
poškodený aj na okrajových častiach. Predsádky sú nalepené priamo na samotný papierový 
prebal. Bude potrebná celková demontáž knižného bloku, pretože je nutné vyčistiť jednotlivé 
listy, ktoré sú špinavé, pokrčené a okrajové zložky aj mechanicky poškodené. 
 
 
 

13.)   Prírastkové č. 1966 GM 
 
Autor:  SIMON Péter Weber 
Názov: A magyar törvények rövid summája. A gyermekek számára. (Krátky súhrn maďarských 
zákonov. Pre detského čitateľa.) 
Miesto vydania: Pozsony Simon Péter Weber 
Datovanie: 1798 
Rozmery: 155 x 95 mm 
Rozsah: 79 str. 
 

  Podľa zachovaných fragmentov, na chrbte knihy, sa jedná o  polokoženú knižnú 
väzbu. Väzba na chrbte knihy je potiahnutá do tmavej triesločinenej usni, ktorá je bez 
viditeľných stôp akejkoľvek výzdoby. Väzba je šitá na zapustené väzy. Zachovali sa 
fragmenty šľachteného papiera, ktorým boli pokryté knižné dosky. 
      Titulný list obsahuje reprografický obrazec, na ktorom je vyobrazená ženská postava 
držiaca váhy (znak súdnictva).      
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         Značne poškodené sú hlavne okrajové zložky bloku na obidvoch stranách. Knižné 
dosky a predsádky sa nezachovali. Poškodenie má hlavne mechanický charakter 
a poškodenia sa prejavujú hlavne na najviac exponovaných miestach (rohy a okraje listov). 
V hornej časti knižného bloku sa vytvorila tzv. mapa, vytvorená vlhkosťou (zatečená). 
         Predné strany sú poškodené hlavne na okrajoch. Samotný papier je poznačený vplyvom 
vlhkosti a stratou glejidla, čo sa prejavuje na vlastnostiach papiera odolávaním mechanickej 
manipulácii.        
  Celkovo môžeme označiť stav pamiatky za vážny, ktorý vznikol v dôsledku nevhodného 
uloženia a manipulácie. 

 
 

14.) Prírastkové č. 3136 GM 
 
Autor:  MOSHEMII, Joh. Lavrentii 
Názov: Dissertationvm ad sanctiores disciplinas pertinentivm syntagma. (Dizertacie z posvätných 
disciplín... ) Accedvnt Gvaltheri Moylii et Petri Kingi dissertationes de legione fvlminatrice ex 
anglico latine versae additis observationibvs. 

Miesto vydania: Lipsiae et Gorlitzii, Christian Gottfried Marche 
Datovanie: 1733 
Rozmery: 20,5 x 16 cm 
Rozsah: 332 str. 
 
Príväzok 1.: 
Autor:  MOSHEMII, Joh. Lavrentii 
Názov: Christo vnice theologo imitando oratio. (Jedinečná kresťanská teologická výpoveď) 
Miesto vydania: bez vydavateľských údajov 
Datovanie: bez datovania 
Rozsah: 579-620 str. 
 
Príväzok 2.: 
Autor:  GRVNER, M. Ioannes Fridericvs 
Názov: Iesvs Christvs imago dei invisibilis, splendor gloriae, et character essentiae ipsivs. (Osobnosť 
Ježiša Krista, neviditeľného Boha, jasnosť a sláva... ) Dissertatio inavgvratis theologica. 
Miesto vydania: Halae Magdebvrgicae, Grvnertianis   

Datovanie: 1764 
Rozsah: 42 str. 
Dielo obsahuje ďalších  24 príväzkov dizertačných prác z 18. storočia, každý príväzok 
s osobitným stránkovaním, spolu 710 str. 
 Zachoval sa len knižný blok, ktorý je šitý na dva pergamenové prúžky. Typologicky 
išlo pravdepodobne o pergamenovú väzbu, avšak sa nezachoval nielen pokryv väzby , ale ani 
jej knižné dosky. Knižný blok má poškodené hlavne okrajové  zložky, čo je však logické 
vyústenie absentujúcich dosiek a pokryvu.  
          Bude potrebná čiastočná demontáž knižného bloku. Navrhujeme vytvoriť tzv. 
konzervačnú väzbu (pergamenovú). 
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15.) Prírastkové č. 3809 GM 

 
Autor:  JACOBS, Friedrich 
Názov: Elementarbuch der griechischen Sprache für Anfänger und Geübtere. (Základná kniha 
gréckej reči pre začiatočníkov a praktikantov.) 

Miesto vydania: Jena, Friedrich Frommann 
Datovanie: 1824 
Rozmery: 180 x 110 mm 
Rozsah: 404 str. 
 
 Jedná sa o celopapierovú knižnú väzbu. Papierový pokryv je spracovaný 
zošľachťovaný papier (škrobovou technikou) hnedej farby. Knižný blok sa zachoval 
v dobrom stave. Poškodenia vykazuje len papierový pokryv (na chrbte bloku a chýbajúca 
časť na predných doskách), okraje knižných dosiek a predsádky. Nebude potrebná 
komplexná demontáž.  
 

 
16.) Prírastkové č. 3836 GM 

 
Názov: 1840-dik évi Országgyülésen alkotott törvényczikkelyek. (Články zákonov utvorené na 
celoštátnej schôdzi (monarchie) v roku 1840.) 
Miesto vydania: Pest, Trattner és Károlyi 
Datovanie: 1840 
Rozmery: 104 str. 
Rozsah: 260 x 210 mm 
 
Z celej väzby sa len zložky tlačené na ručnom papieri. Listy sú znečistené a pomerne silne 
mechanicky poškodené. Pôvodné šitie zložiek je už nefunkčné a bude potrebná komplexná 
demontáž bloku. Predsádky sa nezachovali. Navrhujeme vytvoriť konzervačnú väzbu. 
 

17.) Prírastkové č. 5480 GM 
 
Autor:  MÁTYÁSI, Jósef 
Názov: Mátyási Jósef verseinek folytatása. (Záverečný celok veršov J. Mátyásiho.) 2. darab 
Miesto vydania: Vátz, Gottlieb Antal Maramarosi 
Datovanie: 1798 
Rozmery: 175 x 110 mm 
Rozsah: 384 str.   
Jedná sa o celopapierovú knižnú väzbu s pevnými knižnými doskami. Papierový pokryv sa 
zachoval len na prednej strane. Knižné dosky tvoria pomerne tenké drevené dosky. 
Zachovala sa len predná knižná doska aj s papierovým pokryvom a časť zadnej dosky bez 
pokryvu.  Papierový pokryv je sfarbený na hnedo avšak je pomerne znečistený a poškodený. 
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 Knižný blok sa zachoval aj s predsádkami. Šitý je na dva zapustené väzy, avšak bude 
potrebná jeho komplexná demontáž a následné čistenie a doplnenie. 
   
7.  ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI :   NIE 
                
8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ :  NIE 
 
9.  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY :   do 30.11.2014 
 
10.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A  PLATOBNÉ PODMIENKY :  predmet obstarávania 

bude financovaný z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR 2014 a z rozpočtu 
obstarávateľa. Úhrada za zrealizovanú službu bude zabezpečená obstarávateľom 
bankovým prevodom. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 
11. PODMIENKY Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV:    

Povinné predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu v predmete zákazky. 
Osvedčenie na špecializáciu reštaurovania v oblasti papiera, starých tlačí a knižných 
väzieb.  
 

12. OBSAH PONUKY:  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 11 tejto výzvy. 

 
13.  OBHLIADKA PREDMETU  ZÁKAZKY :  Možná po dohode s kontaktnou osobou 

verejného obstarávateľa uvedenou v bode 1. 
 
14.  SPÔSOB URČENIA CENY :             
 

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení  neskorších predpisov. 

- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
- ak uchádzač: 

a)  je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 
   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
   - sadzba  DPH a výška  DPH, 
   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 
- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 

 
15.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :   
 

Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je  najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane 
DPH na kompletný predmet zákazky.  
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16. PREDLOŽENIE PONÚK :  
 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na 
predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
● adresu verejného obstarávateľa 
● obchodné meno a sídlo uchádzača 
● označenie slovom „Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ !“ 
● označenie heslom: „Reštaurovanie tlačí“ 
 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného 
obstarávateľa.  
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

 
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 24.7.2014. 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku 
 

17.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE :  
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 25.7.2014 o 9.00 hod. 

 Výsledkom  súťaže  bude  zmluva  na   predmet  zákazky   uzatvorená   medzi 
objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované 
s úspešným uchádzačom.  

 
18. VYHRADENIE PRÁVA :  
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b)  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako 
je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne 
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

 
19.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI :  31.8.2014. 
 
20.  PRÍLOHY:   
        1. Reštaurátorský zámer 
        2. Fotografie predmetu zákazky    
 
V Rimavskej Sobote, dátum 10.7.2014           

 
 

PhDr. Oľga Bodorová 
            riaditeľka múzea  


