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OBJEDNÁVKA č. 10/2018 

 zo dňa 08.06.2018 
 

 

Objednávateľ:  Obec Nižné Ružbachy 

Sídlo:   Obec Nižné Ružbachy č.135, 065 02 Vyšné Ružbachy,  

okr. Stará Ľubovňa 

IČO:    00 330 078 

DIČ:    2020698724 

IČ pre daň:  neplatca DPH 

Tel.:    +421 52 439 1406 

Fax:    +421 52 439 1406 

E-mail:   obecnizneruzbachy@gmail.com 

Internetová stránka: www.nizneruzbachy.sk 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s., pob. Stará Ľubovňa 

IBAN:   SK66 5200 0000 0000 0169 4040 

SWIFT (BIC) kód: OTPVSKBX  

 

 

Poskytovateľ:  INPRO POPRAD, s.r.o. 

Sídlo:   Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO:   36 501 476 

 

 

Na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa 24.02.2015, evidenčné číslo 

poskytovateľa: 11/2015, v zmysle Čl. 3. body 4. a 5., Čl. 7. body 1. a 2. si u Vás v zmysle Čl. 

3. bod 1.1 objednávame uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb nižšie 

uvedených jednotlivých komplexných verejných obstarávaní (ďalej aj „v.o.“): 

A. na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Rozšírenie kapacity MŠ v 

obci Nižné Ružbachy“ v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“), 

B. na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom: „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Nižné 

Ružbachy - Nábytok novozriadenej triedy“ v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

podľa § 117 ZoVO, 

C. na dodanie tovaru predmetu zákazky s názvom: „Rozšírenie kapacity MŠ v obci Nižné 

Ružbachy  - Zariadenie kuchyne“ v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 ZoVO. 

 

Vzájomne prerokovaný a dohodnutý maximálny počet hodín na uskutočnenie daných postupov 

komplexných verejných obstarávaní: 

A. zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO. Dohodnutá cena celkom, 

vychádzajúc zo zmluvnej jednotkovej ceny 25,00 € bez DPH/hod. výkonu požadovanej 

služby: 20,00 hod. x 25,00 € bez DPH/hod. = 500,00 € bez DPH, t. j. 600,00 € s DPH, DPH 

20% = 100,00 €. 

B. zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO. Dohodnutá cena celkom, 

vychádzajúc zo zmluvnej jednotkovej ceny 25,00 € bez DPH/hod. výkonu požadovanej 

služby: 20,00 hod. x 25,00 € bez DPH/hod. = 500,00 € bez DPH, t. j. 600,00 € s DPH, DPH 

20% = 100,00 €. 

C. zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO. Dohodnutá cena celkom, 

vychádzajúc zo zmluvnej jednotkovej ceny 25,00 € bez DPH/hod. výkonu požadovanej 

služby: 20,00 hod. x 25,00 € bez DPH/hod. = 500,00 € bez DPH, t. j. 600,00 € s DPH, DPH 

20% = 100,00 €. 
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Platobné podmienky: 

- vystavenie faktúr poskytovateľa za jednotlivé v.o. vo výške bez DPH po ukončení všetkých 

úkonov predmetného verejného obstarávania, bez nákladov na poštovné medzi 

objednávateľom, resp. poskytovateľom a záujemcami/uchádzačmi, v priamej súvislosti 

s predmetným v.o. - náklady na toto poštovné si bude hradiť objednávateľ alebo ho 

poskytovateľ prefakturuje objednávateľovi, čo bude podložené fotokópiami podacích lístkov 

a pod. (viď. Čl. 7. bod 5. predmetnej Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb), 

- lehota splatnosti faktúr - v zmysle Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb – 21 dní odo 

dňa ich vystavenia. 

 

Termín plnenia:  

- začiatok činnosti bezprostredne po doručení Objednávky, relevantných podkladov a 

informácií potrebných pre jednotlivé v.o., 

- koniec činnosti v zmysle lehôt ZoVO. 

 

Objednávateľom poskytnuté podklady pre poskytovateľa: 

- informácie o zámere, 

- rozpočet stavebnej časti, 

- špecifikácia niektorých predmetov zákazky. 

 

 

 

V Nižných Ružbachoch, dňa 08.06.2018 

 

 

 

............................................................... 

Mgr. Jozef Abrahamovský, starosta obce 


