
Objednávater: Obec Poproč

Sídlo: školská2/04424Poproč
štatutárnyzástupca: tveta Komorová HiFovská, starostka obce

IČO: 00324639

IČDPH: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., pobočka Košice
w

Číslo úČtu.- ÍBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Poskytovater: ObstarávateFSK, s.r.o
So sídlom: Agátová 6, P.O.BOX 25, 075 01 Trebišov

^v

ICO: 46887423
DIČ: 2023634745
E-maii, tel.: obsk@obsk.eu, 0905 642149
Internetová stránka: www.obsk.eu

Bankové spojenie: ČSOB,a.s,č.ú.: 4016994992/7500
IBAN: 167500 0000 004016994992

, ^Vec: Objednávka č...^............/2019

Objednávame si u Vás poskytnutie služieb
"Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a činnosti pri verejnom obstaravaní zákazky

>POPROČ~ROZSÍREMEVODOVODU- l.etapa"
v súlade a v rozsahu uvedenom v ponuke zo dňa 11.04.2019 (ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto

objednávky).

Cena - dohodou v súlade s predloženým návrhom na plnenie kritéria zo dňa 11.04.2019 -
1300,00 Eur (neplatca DPH)

Poskytovaterslužieb má právo fakturovať dohodnutú cenu nasledovne:
- 50 % z ceny za poskytnutie služieb po vykonaní úkonu v procese verejného obstarávania - po

spracovaní súťazných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk
- 50% zceny za poskytnutie služieb po vykonaní úkonu vprocese verejného obstarávania -

kompletizácii dokumentáde z postupu verejného obstarávanía zákazky.

Termín dodania: do 31.05.2019

Miesto dodania: Obec Poproč, obecný úrad, Školská 2,044 24 Poproc

V PoproČi dňa 15.04.2019 V-

Ing. Iveta Komorová Hifovská
Starostka obce

Svojím podpísom potvrdzujem prijatie objednávky:

V Poproči dňa 15.04.2019 Ing. Iveta Beslerová, konatelka spotoČnosti

Prílohy: 1. Ponuka zo dňa 11.04.2019 vrátane opisu predmetu zákazky



OBSt^RÁVATÉE. SK

ObecPoproč
Školská2
04424Poproč

Vec:

Cenová ponuka - zaslaróe

Na základe Vášbo oslovenis Vám predkladáme cenovú ponuku na predmet zákazky - poskytnuíje
služieb k zákazke s názvom:

"Poradenstvo v obiasti verejného obstarávania a činnosti pri verejnom obstarávaní zákailty

POPROČ-ROZŠÍRENlEVODOVODiJ- S.etapaw//

podľa obsahu a rozsahu predmetu zákazky na poskytnutie siužby, uvedeného v prílohe č. 2
zabezpečenie poradenskej služby pri procese verejného obstarávania pre výber zmiuvného partnera

vzadávaní zá^^.^POPROČ-ííOZŠÍRENIEVODOVODU- Letapa^ lctorýjepotrebnézreatizovaťdo
31.05.2019

EUR

Celková navrhovaná cena 1300,00

NÍe sme ptatcami DPH

>t^

V Trebišove dňa: 11.04.2019
t^V-/ *^B*fWf f^ t> f -^^.

ŕ

)ng. hreta Beslerová, konateF

Príioha: Opfs predmetu poskytovanej sfužby

*.

ObstarävateľSk, s.r.o. 100:46887423 Mob"-t421905M2149
Cukrovarská 26, P.O.Box 25 DIČ: 2023634745 www.obsk.eu
075 01 Trebiiov OR OS Koiice I., Odd. Sro, Vl^. 37639/V E-mai); obsk@obrit.aj



OBSTARÄVATEtSK

Prífoha c. 1

Opis predmetu ooskvtovanei sluzby

konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávatera,.

vypracovanie oznámenia o vyhlásenť verejného obstarávanía/.

vypracovsnie podkladov pre menovanie členov komisie na vyhodnoteníe ponúk vrátane čestného.

vyhlásenia členov komisie,
spracovanie záznamu z otvárania ponúkvrátane prezenčných listín
monítorovanie procesu hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk,.

vypracovanie podkladov pre hodnotenie ponúk,.

spracovanie záznamu o splnení podmienok úcastí vo verejnom obstarávaní a vypracovanie
oznámenia o vyiúcení vylúčeným uchádzačom,
spracovanie zápisnice o vyhodnoíení ponúk,.

prfprava korešpondencie v prípade požadovaných vysvetiení ponúk pre komisiu na vyhodnotenie.

ponuk/
vypracovanie oznámenia o úspešnosti/ neúspešnosti resp. vylúčenÍ ponúk,.

vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania/.

spracovanie dokumentáde súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok.

kompietizácia dokumentácie 2 postupu verejného obstsrávania zákazky.

^l^ťy<"^,^y.>^7
ŕ
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