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článok lV.

zmluvná cena

Zmluvná cena je stanovená v súlade s cenovou ponukou pre jednotlivú obec/mesto predstavuje

sumu 350,00€ vrátane DPH. Zhotoviteí nie je platiteíom DPH" Zmluvná cena je stanovená na

základe cenovej ponuky vjednotnej uýške pre jednotlivé obce/mesto. Cena zahřňa zhotovenie
predmetu zmluvy v konečnej úprave, v požadovanom náklade a dodanie predmetu zmluvy na

miesto plnenia.

Zmluvnú cenu uhradí objednávateí v dvoch splátkach na základe doručenej faktúry ktorú

zhotovite[vystaví. Pruá splátka bude fakturovaná po spracovaní analytickej časti a druhá splátka po

odovzdaní diela zhotoviteťom a jeho prevzatí objednávateťom-

K zmene ceny móže d6jsť v prípade rozšírenia predmetu zmluvy zo strany objednávateía. Ostatné

zmeny ceny nie sú prípustné.

Zhotoviteísa nemóže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo na akúkoívek inú príčinu

za účelom zuýšenia ceny.

Predmet zmluvy, ktorý zhotoviteť vykoná chybne, príp. nad rámec tejto zmluvy a bez požiadavky

o bjed návate[a, nebudú objednávate[om uhradené.

článok v
Platobné podmienky a fakurácia

Zhotovite[vystaví a doručí objednávateťovi riadny daňov,ý doklad - faktúru za predmet zmIuvy

v zmysle č. lV ods. 2 v dvoch rovnopisoch. Splatnosť faktúry je do 15 dní od jej doručenia

objednávateíovi-

V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateíoprávnený
túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteťovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť

od doručenia správne vystavenej faktúry objednávateíovi.

článokVl
Sankcie

V prípade, že zhotoviteí bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy, má objednávateť právo

na zmluvnú pokutu vo uýške 0,05 % za každý začatý týždeň omeškania z celkovej ceny diela.

Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateía za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti,
zhotovitel má právo na zmluvnú pokutu vo vtýške 0,05o/o za každý začatý týždeň omeškania.

článok vll
Súčinnosť zmluvných strán

1. ObjednávateI poskytne súčinnosť najmá v nasledovných oblastiach:

Delegova nie zá§tupcu objednávateťa{obec, mesto) do koo rd i načnej pra covnej sku pi ny

Zriadenia pracovných skupín na úrovni mikroregiónu príp. prirodzených spádouých oblastí
obcí /mesta v ob|astiach:

a. podníkatelia

b- verejnosť

c. Rómovia
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