DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 07.07.2010
ČÍSLO ZMLUVY: 42/2010/OPZ - Z2811022001201
ČÍSLO DODATKU 1: DZ281102200120101
ČÍSLO DODATKU 2: DZ281102200120102

uzavretý medzi:
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Poskytovateľ
názov

: Ministerstvo zdravotníctva SR

sídlo

: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 00 165 565

DIČ

: 2020830141

konajúci

: MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)
1.2.

Prijímateľ
názov

: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

sídlo

: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

konajúci

: MUDr. Michal Bucek

IČO

: 00 165 549

DIČ

: 2021095670

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU
Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena Prílohy
č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP a to bodu 5 Ukazovatele projektu a
bodu 8 Rozpočet projektu.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP sa mení nasledovne:
V bode 5 sa upravuje priradenie merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (tab.5b
v prílohe č.2 – Predmet podpory NFP) k merateľným ukazovateľom projektu (tab.5a v prílohe
č.2 – Predmet podpory NFP) ako aj väzby hlavnej aktivity na merateľné ukazovatele výsledku
projektu (tab.6 v prílohe č.2 – Predmet podpory NFP).
V bode 8 sa upravuje rozpočet projektu podľa skupín výdavkov a podľa aktivít projektu na
základe zmeny klasifikácie stanovenej skupiny výdavkov „Nákup prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia (kód 713004)“.
Nová Príloha č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP je priložená k tomuto
dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou
formou po dohode oboch zmluvných strán.
3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto
Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
3.3

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise
dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár
dodatku ostáva u prijímateľa.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

3.5

Dodatok nadobúda
Poskytovateľom.

účinnosť

dňom

nasledujúcim

po

dni

jeho

zverejnenia
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Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa:

Podpis:.......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
MUDr. Michal Bucek, riaditeľ

Prílohy:
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
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Príloha č. 5.1.1
Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP
1. Všeobecné informácie o Projekte
Prijímateľ:
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak
relevantné):
Sídlo prijímateľa:
Názov Projektu:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28110220012
Zdravotníctvo
ERDF
Prioritná os 1-Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc
1.2 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc
OPZ 2009/1.2/01
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov
Forma financovania
Projektu (%)
100%
Nenávratná pomoc
Podiel hospodárskej činnosti z celkových
Územná oblasť
výdavkov Projektu (%)
100%
Mestské

Kód ITMS:
Operačný program:
Spolufinancovaný z fondu:
Prioritná os:
Opatrenie:
Číslo výzvy:
Prioritná téma
76 Zdravotná Infraštruktúra
Hospodárska činnosť
Zdravotnícke činnosti

2. Miesto realizácie Projektu
NUTS II:
NUTS III:
Okres:
Obec:
Ulica, číslo:

NUTS 2 Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1

3. Ciele Projektu
Ciele projektu:
Cieľ projektu:

Špecifický cieľ projektu 1:

Hlavným cieľom projektu je Komplexná
rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu
a centrálnej sterilizácie FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica
Prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry
a modernizácie technologického vybavenia
zvyšovať kvalitu a bezpečnosť poskytovanej
zdravotnej starostlivosti

Špecifický cieľ projektu 2:

Zavádzaním moderného diagnostického
a operačného vybavenia prispievať k efektivite
poskytovanej zdravotnej starostlivosti so
zameraním na choroby skupiny 5

Špecifický cieľ projektu 3:

Zvyšovaním kapacity operačných výkonov
a znižovaním priemernej doby hospitalizácie
odpovedať na aktuálne trendy oblasti zvyšovania
počtu ochorení skupiny 5

Väzba na príslušný cieľ(aktivity
opatrenia:
Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
všeobecných nemocníc s prednostným
zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“
Komplexné projekty modernizácie
a rekonštrukcie existujúcich kapacít
vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického,
informačno-technologického
a prístrojového vybavenia)
Komplexné projekty modernizácie
a rekonštrukcie existujúcich kapacít
vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického,
informačno-technologického
a prístrojového vybavenia)
Komplexné projekty modernizácie
a rekonštrukcie existujúcich kapacít
vrátane vybavenia (technickoprevádzkového, diagnostického,
informačno-technologického
a prístrojového vybavenia)
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Príloha č. 5.1.1
4. Stručný popis projektu
1. Stručný popis projektu
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) Banská Bystrica je štátna príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Spádové územie nemocnice tvorí prevažne okres Banská Bystrica s počtom
obyvateľov 662 121 obyvateľov ako i oblasť Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti je zdravotná
starostlivosť poskytovaná na 25 lôžkových oddeleniach s celkovým počtom lôžok 1000 (z toho dlhodobo uzatvorených
29 lôžok) , 9 oddeleniach SVALZ a 81 ambulanciách ŠaS. Čo sa týka rozsahu a komplexnosti poskytovanej ZP dá sa
hovoriť o jej výsadnom postavení na trhu v regióne. Niektoré špecializované služby a výkony sú vzhľadom na ich
špecifickosť poskytované pre pacientov celého Slovenska. Vzhľadom na postavenie nemocnice a dopyt po jej výkonoch je
v súčasnosti absolútnou nevyhnutnosťou pristúpiť ku komplexnej stavebnej rekonštrukcii operačných sál, urgentného príjmu
a centrálnej sterilizácie a zároveň k dovybaveniu týchto pracovísk špičkovou diagnostickou a operačnou zdravotníckou
technikou. Účelom projektu je preto komplexná modernizácia súčasných prevádzok, ktoré tvoria najpodstatnejší
a najnáročnejší segment zdravotníckej prevádzky.
2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Z hľadiska očakávanej situácie po realizácii projektu je možné predpokladať výrazné zlepšenie v nasledovných oblastiach:
zvýšenie kapacít diagnostických a operačných výkonov,
zníženie priemernej doby hospitalizácie,
zvýšenie energetickej efektívnosti budov,
zvýšenie bezpečnosti pacientov a zamestnancov pri výkone zamestnania,
zvýšenie efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
zvýšenie zamestnanosti ako dopadu implementácie projektu.
Výsledky projektu budú dlhodobo po ukončení projektu využívané na poskytovanie komplexnej zdravotníckej starostlivosti
pre celú spádovú oblasť, čo zabezpečuje tak z hľadiska dopytu po realizácii zdravotných výkonov zo strany obyvateľstva,
ako aj z hľadiska väzieb na príjmovo-nákladovú časť projektu, trvaloudržatelnosť jednotlivých projektových výstupov.
Realizáciou projektu budú pozitívne ovplyvnené všetky oddelenia nemocnice, pričom bude zabezpečená vyššia efektivita
a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska multiplikačných efektov projektovej realizácie, je možné
deklarovať, že realizácia predmetného projektu je základným kameňom pre realizáciu ďalších investičných aktivít žiadateľa.
3. Spôsob realizácie projektu
Celková implementácia projektu bude zameraná na realizáciu Hlavnej aktivity 1 - "Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení". Predmetom stavebnej časti projektu je prístavba a najmä rekonštrukcia bloku A, a súbežná
rekonštrukcia časti 0.NP bloku B. Z dôvodu nutnosti zachovania prevádzky, hoci obmedzenej, sú práce rozdelené do dvoch
bezprostredne časovo nasledujúcich etáp. Súčasne budú riešené všetky potrebné energetické zdroje a technické inštalácie
a tiež preložky dotknutých inžinierskych sietí. V okolí prístavby a po realizácii preložiek budú opravené spevnené plochy.
Podrobnosti príslušných stavebných a inžinierskych objektov a prevádzkových súborov sú uvedené v technických správach
projektu. Dodávky zdravotníckej techniky sú súčasťou prevádzkového súboru PS01 – Zdravotnícka technika, v rámci
realizácie ktorého bude dodaná špičková zdravotnícka diagnostická a operačná technika. Realizácia projektu bude
pozostávať aj z implementácie podporných aktivít zameraných na riadenie projektu a publicitu a informovanosť. Na základe
výsledkov verejného obstarávania realizovaného podľa zákona č. 25/2006 Z. z. bude vybraný generálny dodávateľ stavby
a zdravotníckej techniky.
4. Udržateľnosť výsledkov projektu
Administratívne zabezpečenie prevádzky výstupov bude zabezpečené z interných zdrojov žiadateľskej organizácie.
Realizácia projektu zo strany organizácie bude zameraná hlavne na:
koordináciu celkovej realizácie projektu a komunikáciu s generálnym dodávateľom,
komunikáciu s RO OPZ
prípravu technického, obsahového a finančného reportingu smerom k RO OPZ.
Na udržateľné zabezpečenie výsledkov projektu, bude k dispozícii kompletné technické zabezpečenie s cieľom
maximalizácie efektov realizácie projektu. Zvažované technické riešenie je výsledkom odbornej diskusie vedenia FNsP
F.D.R. BB s odbornými kapacitami zastrešujúcimi jednotlivé činnosti nemocnice a je predpokladom na rozvoj ďalších
investícií a multiplikačných efektov. Riešenia sú navrhované na základe dôkladného zmapovania relevantných dostupných
možností na trhu so zdravotníckymi technológiami a taktiež s ohľadom na kapacitné a technické zabezpečenie žiadateľa.
Z ekonomického hľadiska je možné na základe realizovanej finančnej analýzy konštatovať, že prevádzka projektu je
ekonomicky udržateľná za predpokladu získania NFP a napojenia príjmovej časti prevádzky nemocnice na verejné
zdravotné poistenie.
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Príloha č. 5.1.1
5. Ukazovatele Projektu
5a. Merateľné ukazovatele Projektu

Dopad

Výsledok

Typ

Názov indikátora
Zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné
ochorenia „skupiny 5“
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení
Celková plocha nových objektov
Celková plocha technicky zhodnotených objektov
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo
bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami/ Rovnosť príležitostí
Počet zriadených prípojok do WAN (internet)/
Informačná spoločnosť
Zateplená plocha/ Trvaloudržateľný rozvoj
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou
MRK/ Marginalizované rómske komunity
Počet pacientov hospitalizovaných v
zmodernizovanej infraštruktúre
Počet pacientov hospitalizovaných v
zmodernizovanej infraštruktúre – onkologické
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy
Počet pacientov hospitalizovaných v
zmodernizovanej infraštruktúre – ostatné
ochorenia „skupiny 5“
Počet pacientov hospitalizovaných v
zmodernizovanej infraštruktúre –
iné typy ochorení
Priemerná doba hospitalizácie
Počet novovytvorených pracovných miest
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami
Priemerné zníženie energetickej náročnosti
technicky zhodnotených objektov
Zníženie nákladov na energie technicky
zhodnotených objektov
Percento zníženia nákladov na energie technicky
zhodnotených objektov
Úspora energie/ Trvalo udržateľný rozvoj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

kWh/m2

103,66

2010

65,88

2013

počet

0

2010

18,00

2013

počet

0

2010

2,00

2013

počet

0

2010

9,00

2013

počet

0

2010

7,00

2013

m2
m2

0
0

2010
2010

5 629,00
11 568,00

2013
2013

počet

0

2010

2,00

2013

počet

0

2010

12,00

2013

m2

0

2010

5 873,000

2013

počet

0

2010

1,00

2013

počet

0

2010

11 072,00

2018

2010

1 664,00

2018

počet

0

počet

0

2010

3 056,00

2018

počet

0

2010

6 352,00

2018

deň
počet

8,70
0

2010
2010

7,83
25,00

2018
2018

počet

0

2010

4,00

2018

počet

0

2010

21,00

2018

%

0

2010

27,62

2018

EUR

137 699,50

2010

99 666,90

2018

%

0

2010

27,62

2018

GJ/rok

0

2010

575,75

2018
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Príloha č. 5.1.1
5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

Dopad

Výsledok

Typ

Názov ukazovateľa / horizontálna priorita
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo
bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami/ Rovnosť príležitostí
Počet zriadených prípojok do WAN (internet)/
Informačná spoločnosť
Zateplená plocha/ Trvaloudržateľný rozvoj
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou
MRK/ Marginalizované rómske komunity
Úspora energie/ Trvaloudržateľný rozvoj

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

počet

0

2010

2,00

2013

počet

0

2010

12,00

2013

m2

0

2010

5 873,000

2013

počet

0

2010

1,00

2013

GJ/rok

0

2010

575,75

2018

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu
Názov aktivity

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

kWh/m2

65,88

počet

18,00

počet

2,00

počet

9,00

počet

7,00

m2

5 629,00

m2

11 568,00

počet

2,00

počet

12,00

m2

5 873,000

počet

1,00

Hlavné aktivity (číslo / názov)

1

Aktivita 1 - "Stavebné práce vrátane
dodávky a montáže zariadení"

Zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry –
onkologické ochorenia a ochorenia
obehovej sústavy
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné
ochorenia „skupiny 5“
Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy
ochorení
Celková plocha nových objektov
Celková plocha technicky zhodnotených
objektov
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového
alebo bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami/ Rovnosť príležitostí
Počet zriadených prípojok do WAN
(internet)/ Informačná spoločnosť
Zateplená plocha/ Trvalo udržateľný rozvoj
Počet poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v modernizovanej
infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne
s vysokou koncentráciou MRK/
Marginalizované rómske komunity
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7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu
Ukončenie realizácie aktivít Projektu

07/2010
10/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)
Aktivita 1 – "Stavebné práce vrátane
1
dodávky a montáže zariadení"
Podporné aktivity (číslo / názov)
2
Riadenie projektu
3
Publicita a informovanosť

Začiatok realizácie aktivity
MM/RRRR

Ukončenie realizácie aktivity
MM/RRRR

09/2011

08/2013

07/2010
09/2011

10/2013
10/2013

8. Rozpočet projektu
8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov
Názov skupiny výdavkov
Skupina výdavkov 2 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
(kód 717002)
Skupina výdavkov 10 –
Nákup výpočtovej techniky
(kód 713002)
Skupina výdavkov 12 –
Nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
(kód 713004)
Skupina výdavkov 16 –
Propagácia, reklama
a inzercia
(kód 637003)
Iné neoprávnené výdavky
Spolu

Oprávnené
výdavky
(v EUR)

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)

Celkové výdavky
(v EUR)

Názov aktivity

16 120 200,61

264 775,16

16 384 975,77

Aktivita 1 – "Stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení"

9 000,00

0,00

9 000,00

Aktivita 1 – "Stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení"

10 308 000,00

0,00

10 308 000,00

Aktivita 1 – "Stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení"

2 820,00

0,00

2 820,00

26 440 020,61

264 775,16

26 704 795,77

Publicita a informovanosť
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8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu
Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)
Položka rozpočtu
Číselník
Komentár k
Merná
Jednotková
Počet
oprávnených
číselníku
jednotka
cena*
jednotie
1
výdavkov
oprávnených
*
k*
výdavkov
1. Stavebné objekty
1.1 SO 01 (prístavba a rekonštrukcia
bloku A)
1.1.1.1 HSV

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

1.1.1.2 PSV

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

1.1.1.3 M

717002

1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)

717002

1.1.2 VRN

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

Oprávnené
výdavky

Neoprávne
né výdavky

objekt

x

1,00

4 404 680,16

0,00

objekt

x

1,00

5 144 554,87

0,00

objekt

x

1,00

3 117 428,49

38 084,95

objekt

x

1,00

12 666 663,51

objekt

x

1,00

415 216,51

Komentár

Celkovo

Stavebné
úpravy
objektu - HSV (SO1),
4 404 680,16 bližší rozpis v rozpočte
stavby.
Stavebné
úpravy
objektu - PSV (SO1),
5 144 554,87 bližší rozpis v rozpočte
stavby.
Montážne práce M,
špecifikácia
3 155 513,44 bližšia
v rozpočte stavby.

38 084,95 12 704 748,46
179 492,97

VRN

v

zmysle

594 709,48 rozpočtu stavby.

SPOLU SO 01(ZRN+VRN)

13 081 880,02

217 577,92 13 299 457,94

SPOLU SO 01

13 081 880,02

217 577,92 13 299 457,94

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2.
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.
Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia
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2. Prevádzkové súbory

2.1 PS 01
(Zdravotnícka technológia)

2.2 PS 02
(Vzduchotechnika)
2.3 PS 03
(Meranie a regulácia)

2.4 PS 04 (EPS)

2.5 PS 05 (Potrubná pošta)

2.6 PS 06
(Zdroje sterilnej pary)
2.7 PS 07 (Kompresorová a
podtlaková stanica)
SPOLU PS 01 až 07

713004

Nákup
prevádzkových
strojov,
prístrojov,
zariadení,
techniky a
náradia

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia
stavieb

súbor

súbor

súbor

súbor

súbor

súbor

súbor

x

x

x

x

x

x

x

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10 308 000,00

1 952 595,16

468 701,11

169 948,27

109 237,68

204 312,82

133 525,55

13 346 320,59

Detailný
popis
zdravotníckej techniky
0,00 10 308 000,00 je uvedený v opise
projektu
v
časti
"Aktivity projektu"

30 331,57

7 280,80

2 639,98

1 696,90

3 173,80

2 074,19

1 982 926,73

475 981,91

172 588,25

110 934,58

207 486,62

135 599,74

Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii
Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii
Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii
Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii
Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii
Detailný
uvedený
technickej
dokumentácii

47 197,24 13 393 517,83
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2

3. Zariadenie
3.1 Diagnostická technika
3.2.Operačná technika
3.3 Demonštračná technika

3.4. Iná technika - PC
stanica + LCD Monitor

-

713002

-

Nákup
výpočtovej
techniky

-

-

ks

-

750,00

12,00

SPOLU technika
Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3)
4. Softvér

3

5. Licencie

3

-

4

-

-

9 000,00

0,00

Pracovná PC stanica
vrátane LCD monitora,
min. požadovaná
konfigurácia: procesor
dvoj alebo
štvorjadrový s
9 000,00 frekvenciou nad 2,5
GHz, RAM 3 GB, HDD
500 MB, GB sieťová
karta, čítačka čipových
kariet, LCD monitory
veľkosti aspoň 20“

9 000,00

0,00

9 000,00

26 437 200,61

264 775,16 26 701 975,77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dlhodobý nehmotný majetok (4+5)
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)
6. Stavebný dozor

-

-

7. Iné neoprávnené výdavky
VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU

0,00
-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

26 437 200,61

264 775,16 26 701 975,77
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Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu
1. Publicita a informovanosť

Číselník
oprávnených
1
výdavkov

Komentár k
číselníku
oprávnených
výdavkov

Merná
jednotka*

Jednotková
cena*

Počet
jednotiek*

Oprávnené Neoprávnené
výdavky
výdavky
Celkovo

1.1. Reklamná tabuľa

637003

Propagácia,
reklama a inzercia

ks

1 020,00

1,00

1020,00

1.2. Trvalá (pamätná) tabuľa

637003

Propagácia,
reklama a inzercia

ks

660,00

1,00

660,00

1.3. Propagačné materiály,
tlačoviny

637003

Propagácia,
reklama a inzercia

ks

2 500,00

1 140,00

Komentár

Reklamná
tabuľa
0,00 1 020,00 v zmysle
Manuálu pre
publicitu
Trvalá tabuľa
informujúca
o realizácii
0,00
660,00 projektu
v zmysle
Manuálu pre
publicitu
Propagačné
materiály pre
0,00 1 140,00 návštevníkov
nemocnice

Služby (=1)
2 820,00
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.
Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

0,00 2 820,00
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9. Financovanie projektu
1
2
3
4
5
6
7

Celkové výdavky projektu (v EUR):
Celkové oprávnené výdavky (v EUR):
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):
Požadovaná výška nenávratnej finančnej
pomoci (v EUR):
Intenzita pomoci:
Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):
Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít
projektu (v EUR):

26 704 795,77
26 440 020,61
264 775,16
26 440 020,61
100%
0,00
0,00

Zmena bez dodatku nie je možná
Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
Indikatívny údaj
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