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Obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce 
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Zuzana Konkoľová - LUNAS 
              Zlatá Baňa 39 
         082 52 Zlatá Baňa 
 
         IČO: 46889159 
         DIČ: 1032266675 
         IČ DPH: Neplatiteľ DPH 

 
 
 
                                                             Naša značka             Vybavuje/linka                   Miesto, dátum 
                OBJ/2022/14  Starostka/0905753168 Varhaňovce, 18.02.2022 

 
 
Vec: Objednávka č. OBJ/2022/14 
 
        Na základe Vami predloženej ponuky v prieskume trhu s názvom „Realizácia verejného 
obstarávania – Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce – II. etapa” si u Vás objednávame 
realizáciu verejného obstarávania pre projekt Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce – II. etapa 
na základe platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP: ZM_SEP-IMRK2-2021/004712. 
 

Špecifikácia predmetu zákazky: Realizácia verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu 
Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce – II. etapa v rozsahu jednej podlimitnej 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 až do ukončenia procesu 
VO, resp. do uzatvorenia realizačnej zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác. 
 

Dohodnutá cena podľa predloženej ponuky:  
Cena bez DPH:  2 490,00 EUR 
Výška DPH:          0,00 EUR (Dodávateľ nie je platiteľom DPH.) 
Cena s DPH:       2 490,00 EUR 
 
Slovom: Dvetisícštyristodeväťdesiat Eur. 
 
Odmena bude splatná nasledovne: 
=830,00 EUR - v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania 
=830,00 EUR - v okamihu odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom 
=830,00 EUR - v okamihu odovzdania kompletnej dokumentácie k riadne ukončenému verejnému 
obstarávniu objednávateľovi 
 

Lehota plnenia:  na základe výzvy objednávateľa (v predpokladanom termíne 03/2022) 
 

Miesto plnenia: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Varhaňovce 
 
Lehota splatnosti faktúr: do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi 
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Ďalšie dojednania: 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať všetky požiadavky určené verejným obstarávateľom /objednávateľom 

uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk z 07.2.2022. 
 
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 objednávky: 18.02.2022 
 

 

 

 

 

____________________________ _________________________ 
PhDr. Ľubica Pankievičová, starostka Zuzana Konkoľová, MBA 


