




III. 

CENA 

1. Cena za dielo v rozsahu čl. l. je stanovená dohodou strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o

cenách ako cena pevná, úplná a záväzná, pričom je doložená cenovou ponukou, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Prípadné práce naviac budú ocenené osobitne vypracuje

sa k nim dodatok ku ZoD.

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky 7 OOO,- EUR bez DPH. Výška a sadzba
20% DPH je 1 400,- EUR. Celková cena je 8 400,- EUR s DPH.

Položka Cena bez Sadzba DPH Cena vrátane DPH v 

DPH v€ v€ € 

Projektová dokumentácia pre 
realizáciu stavby „Kultúrny dom -

7 OOO,- 1 400,- 8 400,-
stavebná úprava - zníženie 
energetickej náročnosti" 

IV. 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

1. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní predmetu 

plnenia. Faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi ak bola doručená ako doporučená 

zásielka, alebo bola osobne prevzatá starostkou obce. Lehota splatnosti je 14 kalendárnych dní 

od doručenia faktúry objednávateľovi za predpokladu, že ju objednávateľ schváli.

2. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa§ 71 Zák. č. 222/2004 Z. z.

4. Náklady spojené so správnymi poplatkami súvisiace so zabezpečením vyjadrení všetkých 

dotknutých účastníkov potrebných pre vydanie povolenia na realizáciu stavby (iného povolenia, 

ktoré ho v zmysle stavebného zákona nahrádza) nie sú zahrnuté v cene za predmet plnenia 

podľa čl.III odseku 2 tejto zmluvy a o ich skutočnú hodnotu bude cena za predmet plnenia podľa 

čl.III odseku 2 navýšená.

5. Ak f
a

ktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle právnych predpisov, je objednávateľ

oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť zhotoviteľovi na prepracovanie. V tomto prípade

zhotoviteľ nemá právo fakturovať sankcie z omeškania úhrady záväzku, uvedené v čl. VI. tejto

zmluvy. Nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia novej - opravenej

faktúry.

6. Bankové spojenie zhotoviteľa, uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým spojením,

dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru na zmenu

vyššie uvedeného s požiadavkou na novú lehotu splatnosti.

7. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ.

3/5 






	zmluva0001
	zmluva0002
	zmluva0003
	zmluva0004
	zmluva1



