Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, IČO: 00325490

B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1.

Uchádzač uvedie cenu do priloženého formulára Návrh na plnenie kritérií , ktorý
tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov pre zvolenú časť resp. častí predmetu
zákazky /počtu zvolených častí zodpovedá počet Príloh č. 1 /.

2.

Cena za predmet zákazky resp. jej časti musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta
vyjadrená v eurách s DPH.

3.

V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu každej časti predmetu
zákazky uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu vrátane DPH. DPH musí byť stanovená
v zmysle platných zákonov SR. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky
zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.

4.

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu každej časti samostatne.
V prípade, že uchádzač je platcom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom.

5.

Ceny, uvedené v celkovej cene za každú časť predmetu zákazky, budú záväzné
pri uzatváraní a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. Ponúknutá cena musí
zahŕňať všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú pri plnení predmetu zákazky t.j.
dopravné služby, montáž, inštalácia, zaškolenie ......

6.

Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Kúpnej
zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Kupujúci nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č.
222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

7.

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po
uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny
predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním
predložené celkové ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni
s DPH.

