
Príloha č. 3 zmluvy

Podrobný rozpočet projektu

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom 

(EUR)

Vecný popis výdavku

(súčasťou popisu výdavku musí byť informácia, či daná položka 

obsahuje/neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky a v prípade 

relevantnosti identifikácia výšky výdavkov súvisiacich s obstaraním predmetu 

zákazky)

Laserový rezací stroj

022 Samostatné 

hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí

kus 1,0 397 206,67 397 206,67

Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie základu stroja,  príslušenstva 

(sada na realizáciu údržbárskych prác), softvéru (externé programovanie, 

orientácia na rezanie plechu), ako aj výdavky  súvisiace s obstaraním 

logického celku, resp. predmetu zákazky, a to dodanie (balenie a doprava/ 

dodanie na miesto realizácie logického celku). Vecný popis/ špecifikácia ako 

aj výška jednotlivých výdavkov  súvisiacich s obstaraním logického celku, 

resp. predmetu zákazky sú súčasťou prílohy č. 10 ŽoNFP - Výzva na 

predloženie cenových ponúk, jednotlivé cenové ponuky dodávateľov. Výška 

výdavkov súvisiacich s obstarávaním bola v každej cenovej ponuke vyčíslená 

samostatne a priemer cien  je nasledovný: 

Základ stroja =  456 973,33 EUR

Príslušenstvo = 3 580,00 EUR

Softvér = 14 030,00 EUR

Dodanie =  5 993,33 EUR

SPOLU cena logickeho celku = 480 576,67 EUR (v súlade s vyhodnotením 

prieskumu trhu)

Vzhľadom na výšku hodnoty zákazky identifikovanej na základe prieskumu 

trhu, vzhľadom na stanovenú max. výšku NFP a tiež vzhľadom na uplatnenie 

max. intenzity pomoci (50%) v zmysle podmienok výzvy bola znížená výška 

COV projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej intenzity 

pomoci neprekročí maximálna výška NFP, t.j. znížené COV = 400 000 EUR. 

Bližšia špecifikácia je súčasťou prílohy č. 10 schválenej ŽoNFP.

397 206,67

Zaškolenie obsluhy zariadenia 518 Ostatné služby kus 1 2 793,33 2 793,33

Daná položka obsahuje výdavky na zaškolenie obsluhy zariadenia. Výdavky 

boli určené ako priemerná hodnota z vyhodnotenia prieskumu trhu, a to vo 

výške 2 793,33 EUR. Ide o výdavky na zaškolenie obsluhy súvisiace s 

obstaraným novým dlhodobým majetkom. Bližšia špecifikácia je súčasťou 

prílohy č. 10 schválenej ŽoNFP.

2 793,33

400 000,00

Výdavky na nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa 1 

Hlavná aktivita projektu - Rozvoj existujúceho MSP

Spolu

Spolu (Celkové oprávnené výdavky projektu)

Výdavky na doplnkovú činnosť - Školenie súvisiace s obstaraným novým dlhodobým majetkom (ak sú súčasťou projektu)
2 

Spolu
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