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3. Cena predmetu zmluvy

3.1. Cena je výsledkom opätovného otvorenia súťaže medzi účastníkmi rámcovej dohody. Je stanovená
v eurách vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou predmetu zmluvy, dane z pridanej hodnoty
a prípadných reklamácií.

3.2. Cena prednetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 406.348,41 eur
DPH 20%: 81.269,68 eur
Cena celkom s DPH: 487.918,09 eur

4. Platobné podmienky

4.1. Odberateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohy.
4.2. Dohodnutú cenu za dodávku zaplatí odberateľ zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Faktúry

musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré predpisuje legislatíva Slovenskej republiky, v opačnom
prípade je odberateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie. Splatnosť faktúry je dohodnutá
v zmysle §340b Obchodného zákonníka na 60 dní. Splatnosť faktúry sa počíta od doručenia faktúry
odberateľovi, v prípade vrátenia faktúry na prepracovanie sa doba' splatnosti počíta od doručenia
prepracovanej faktúry. Budú sa vystavovať dve čiastkové a jedna konečná faktúra. Čiastkové faktúry
budú vyhotovené za základe skutočne zrealizovaných prác, po prevzatí technickým dozorom
odberateľa alebo odberateľom, resp. za zabezpečený materiál, ktorý bude uskladnený u zhotoviteľa
predmetu zmluvy. Faktúry musia byť doložené potvrdením vecného plnenia čiastkových záväzkov
zhotoviteľa zo strany odberateľa. Konečnou faktúrou bude vysporiadanie ceny diela. Dňom dodania je
deň podpisu súpisu prevedných prác technickým dozorom odberateľa.

4.3. Zmluvnú odmenu centrálnej obstarávacej organizácii podľa bodu 4.2. rámcovej dohody uhradí
zhotoviteľ na základe vystavenej faktúry najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy o plnení zákazky.

S. Záručné podmienky:

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a násl. Obchodného zákonníka.
5.2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods. 2, resp, §§ 429 - 431 Obchodného

zákonníka.
5.3. Dielo bude počas 24 (dvadsaťštyri) mesiacov spôsbilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto doby

dohodnuté vlastnosti.
5.4. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy zhotoviteľom odberateľovi.

O odovzaní a prevztí predmetu zmluvy sa spíše zápisnica.
5.5. Plynutie záručnej doby na predmet zmluvy sa preruší dňom uplatnenia práva odberateľa na

odstánenie závad - doručenie reklamácie. Plynutie záručnej doby pokračuje písomným potvrdením
odberateľa o odstránení závad.

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania odberateľovi. Za
vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.

5.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali V dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť ani
vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho
požadovať, v dôsledku neodborného zásahu, neodborného užívania zo strany odberateľa , alebo inej
osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť.

5.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
odberateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
alebo na ňu upozornil odberateľa a ten na ich použití trval.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má odberateľ právo
požadovať odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vady v čo najkratšom
technicky možnom čase.

5.10.Zhotovite/' sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 8 (osem) dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie odberateľa. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou
formou.


