
Objednávka č.: 13022018

Odberateľ
Obec Šarišské Jastrabie

065 48 Šarišské Jastrabie 257

IČO: 00330213

DIČ: 2020698867

e-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk 

Dodávateľ
INPRO POPRAD, s.r.o.

Ústecko-Orlická 3300/25

058 01 Poprad

IČO: 36501476

IČ DPH: SK2021929910

Objednávka č.: 13022018

Vybavuje: Dátum vystavenia: Dodacia lehota:

PaedDr. Ľubomír Rešetár 13.2.2018 v zmysle lehôt zákona o VO

  

E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk   

Názov položky Počet M.J. M.J. Cena za M.J. Cena celkom

Objednávame si u Vás: Na základe Rámcovej zmluvy na poskytovanie služieb zo dňa

23.02.2015, evidenčné číslo poskytovateľa: 15/2015, 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 poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: „Vypracovanie

jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych

odpadov v obci Šarišské Jastrabie“ 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“), 

20,00 hod 30,00 € 600,00 €

B.	na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Triedený zber

komunálnych odpadov v obci Šarišské Jastrabie“ 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“),

20,00 hod 30,00 € 600,00 €

Cena s DPH : 1 200,00 €

Schvaľuje: PaedDr. Ľubomír Rešetár 

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

    Pečiatka podpis objednávateľa

Požadujeme zaslanie faktúry v tlačovej a  elektronickej forme. Elektronický  formát faktúry zasielajte vo formáte PDF na hore uvedený e-mail. Vybrané vlastnosti PDF

súboru: tlačený text musí byť v elektronickom dokumente rozoznateľný ako text (označiteľný, kopírovatelný,..), formát PDF výhradne vo verzii 1.3 až 1.5.
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e-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk 

tel.: 052/4286461


