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Obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce 

IČO: 00327956, DIČ: 2021296717, tel.: 051/749 95 20, e-mail: starosta@obecvarhanovce.sk  

 

Agentúra regionálneho rozvoja 

Prešovského samosprávneho kraja,  

 

 Prostějovská 117/A,  

 080 01 Prešov 

 

 IČO: 37885341 

 DIČ: 2021946564 

 IČDPH: SK2021946564 

 

    Naše číslo                                     Vybavuje/linka                       Varhaňovce 
 30.08.2022 

 

VEC: Objednávka č. 126/2022 

 

Na základe Vami predloženej ponuky v prieskume trhu s názvom „Realizácia verejného obstarávania – Miestne 

komunikácie (vozidlové a pešie)“ si u Vás objednávame realizáciu procesu verejného obstarávania na hlavné 

aktivity projektov:  

 

a) Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP číslo: 

ZM_SEP-IMRK2-2021-004387, 

 

b) Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP 

číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021/004712, 

 

c) Rekonštrukcia chodníka v obci Varhaňovce, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP číslo: ZM_SEP-

IMRK2-2022-004782 a to v rozsahu: 

 

- jednej zákazky na stavebné práce vykonaním kompletného procesu verejného obstarávania vrátane všetkej 

príslušnej dokumentácie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, až do ukončenia procesu VO, resp. do uzatvorenia realizačnej zmluvy so zhotoviteľom 

stavebných prác 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: realizácia procesu verejného obstarávania v zmysle Výzvy na predkladanie 

ponúk z 22.08.2022. 

 

Dohodnutá cena podľa predloženie ponuky: 

 

P.Č. Názov Položky 
Jednotková cena 

v EUR bez DPH 
DPH (20 %) 

Cena celkom 

v EUR s DPH 

1. 
Príprava súťažných podkladov pre zákazku na stavebné práce v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. 
1 650,00 330,00 1 980,00 

2. 

Výkon procesu verejného obstarávania vrátane všetkej príslušnej 

dokumentácie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. pre stavbu 

„Varhaňovce - Komunikácie v 

rómskej osade“ 

2 000,00 400,00 2 400,00 

3. 

Výkon procesu verejného obstarávania vrátane všetkej príslušnej 

dokumentácie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. pre stavbu 

„Varhaňovce - Komunikácie v 

rómskej osade 2. etapa“ 

1 000,00 200,00 1 200,00 

4. 

Výkon procesu verejného obstarávania vrátane všetkej príslušnej 

dokumentácie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. pre stavbu 

„Varhaňovce - Komunikácie v rómskej osade, SO 04 Rekonštrukcia 

chodníka k MŠ, ZŠ a k detskému ihrisku“ 

 

320,00 

 

64,00 

 

384,00 
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Lehota plnenia: Predpokladaná lehota realizácie do 11/2022. 

Miesto plnenia: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Varhaňovce, sídlo objednávateľa 

Lehota splatnosti faktúr: do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi 

 

Ďalšie dojednania:  
1.) Dodávateľ sa zaväzuje dodržať všetky požiadavky určené verejným obstarávateľom / objednávateľom 

uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk z 22.08.2022. 

2.) Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

  

 Dátum prijatia objednávka: 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

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

       PhDr. Ľubica Pankievičová                Ing. Artúr Benes 

       starostka obce Varhaňovce     Agentúra regionálneho rozvoja  

  Prešovského samosprávneho kraja 

Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH 4 970,00 

Výška DPH 994,00 

Sadzba DPH 20% 

Celková cena za celý predmet zákazky s DPH 5 964,00 


