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111.1.3.1 2 500,00 EUR bez DPH/zákazka (slovom: Dvetisícpäťsto EUR) za vykonanie 
podlimitnej zákazky mimo elektronického trhoviska

111.1.3.2 1000,00 EUR bez DPH/zákazka (slovom: Tisíc EUR) za vykonanie podlimitnej zákazky 
prostredníctvom elektronického trhoviska

111.1.3.3 350,00 EUR bez DPH/zákazka (slovom: Tristopäťdesiat EUR) za vykonanie zákazky 
s nízkou hodnotou

111.2 Ceny služieb uvedené v tejto zmluve sú bez DPH. Poskytovatel'je platcom DPH. K jednotlivým cenám 
bude zo strany poskytovateľa účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase poskytnutia 
služby.

IV.l Termíny plnenia - poskytovania služieb zo strany poskytovateľa sú nasledovné:

IV.1.1 termín spracovania žiadosti o NFP podľa článku II. bod 11.2.1. tejto zmluvy vrátane povinných 
príloh od účinnosti zmluvy do termínu uzávierky výzvy podľa článku II. bod II.1 zmluvy.

IV.1.2 termín implementácie projektu podľa článku II. bod 11.2.2 tejto zmluvy odo dňa podpísania zmluvy 
o NFP do dňa preplatenia záverečnej žiadosti o platbu.

IV. 1.3 výber dodávateľa/-ľov podľa článku II. bod 11.2.3 tejto zmluvy bude realizovaný v súlade 
s pravidlami definovanými vo výzve.

IV.2 Termín dodania podkladových materiálov potrebných pre riadne a včasné poskytnutie služieb 
poskytovateľom v súlade s článkom II. zmluvy zo strany objednávateľa poskytovateľovi bude najneskôr 
7 kalendárnych dní pred termínom čiastkového plnenia resp. na základe obojstranne schváleného 
harmonogramu pre jednotlivé služby. V prípade, že objednávateľ nedodá podkladové materiály riadne 
a včas v súlade so schváleným harmonogramom, poskytovatel’ nezodpovedá za formálnu správnosť 
obdržaných materiálov a ani za dodržanie termínu spracovania žiadosti o NFP v zmysle bod IV.1.1 tohto 
článku IV. tejto zmluvy.

V .l Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa pre službu spracovania žiadosti o NFP podľa článku II. bod.
11.2.1 je splatná v súlade s článkom III. bod III.1.1. zmluvy (paušálna odmena) v celej výške na základe 
poskytovateľom vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní (slovom: Tridsať dní) odo dňa vystavenia 
faktúry. Poskytovatel’je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní spracovanej žiadosti o NFP na príslušný 
riadiaci/sprostredkovateľský orgán a predloží objednávateľovi doklad o odovzdaní žiadosti o NFP na 
príslušný riadiaci/sprostredkovateľský orgán ako prílohu faktúry.

V.2 Dohodnutá odmena (cena) poskytovatel’ za služby externého projektové manažmentu je pre službu 
implementácie projektu podľa článku II. bod. 11.2.2 splatná na základe pravidelných mesačných platieb 
počas termínu realizácie implementácie projektu podľa článku IV. bod VI.1.2 a to na základe 
poskytovateľom vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní (slovom: Tridsať dní) odo dňa vystavenia 
faktúry. Poskytovatel' má právo na vystavenie prvej faktúry v mesiaci, kedy dôjde k podpísaniu zmluvy 
o NFP a to k poslednému dňu daného mesiaca. Poskytovatel'je oprávnený vystaviť ďalšie faktúry počas 
poskytovania služby v pravidelných mesačných platbách vždy k poslednému dňu kalendárneho 
mesiaca.

V.3 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa za službu výberu dodávateľa podľa článku II. bod 11.2.3 zmluvy 
je splatná

Článok IV
Termíny plnenia (poskytovania služieb)

Článok V 
Platobné podmienky
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