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

B.2 SPOSOB URČENIA CENY

1.

Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena za určených
podmienok, platná pre daný rozsah zákazky a čas plnenia.

2.

Uchádzač uvedie jednotkové ceny všetkých položiek ocenením výkazu výmer, ktorý
je prílohou týchto súťažných podkladov. Uchádzač zároveň uvedie celkovú cenu pre
zákazku.

3.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť ponukový rozpočet, v ktorom uchádzač
uvedie jednotkové ceny jednotlivých položiek ako aj celkové ceny. V prípade, ak
nebude niektorá z položiek ocenená alebo bude niektorá položka ocenená v
inom množstve ako požaduje verejný obstarávateľ, verejný obstarávateľ bude
považovať takúto ponuku za neadekvátnu ponuku k požiadavkám verejného
obstarávateľa a ponuka bude vylúčená.

4.

Pokiaľ je v technickej špecifikácii zariadení uvedený konkrétny výrobok alebo značka,
uchádzač môže oceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

5.

Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro - €.

6.

V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu 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.

7.

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

8.

Ceny, uvedené v celkovej cene za plnenie predmetu zákazky, budú záväzné pri
uzatváraní a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.

9.

Verejný obstarávateľ bude uchádzača, ktorý predloží ponuku ako osoba, ktorá nie je
platiteľom DPH a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH, bude jeho
predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

