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OBJEDNÁVKA   
 zo dňa 09.05.2022 

 

 

Objednávateľ:  Obec Veľký Lipník 
Adresa:   OcÚ Veľký Lipník č.283, 065 33 Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa 

štatutárny zástupca:  Ing. Peter Labant, starosta obce 

IČO:    00 330 248 

DIČ:    2020698900 

IČ pre daň:   neplatca DPH 

Tel.:    +421 908 659 771 

E-mail:   starosta@velkylipnik.sk 

Internetová stránka: www.velkylipnik.sk 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko,a.s. 

IBAN:   SK49 5600 0000 0035 3870 8004 

SWIFT (BIC):  KOMASK2X         

 

Poskytovateľ: INPRO POPRAD, s.r.o. 
Sídlo:   Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

IČO:   36 501 476 

DIČ:   2021929910 

IČ DPH:   SK2021929910 

Tel.:    +421 903 785 720     

E-mail:   inpropoprad44@gmail.com 

 

 

 

Na základe vzájomnej dohody si u Vás objednávame uskutočnenie odborných činností - 

poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania (ďalej aj „v.o.“) na uskutočnenie 

stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

Veľký Lipník“, v rámci zadávania zákazky postupom 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“). 

 

 

Dohodnutá cena celkom: 770,00 € bez DPH, t. j. 924,00 € s DPH, DPH 20% = 154,00 €. 

 

 

Platobné podmienky: 

- vystavenie faktúry poskytovateľa za v.o. vo výške 770,00 € bez DPH po ukončení všetkých 

úkonov predmetného verejného obstarávania bez ohľadu na výsledok v.o., bez nákladov na 

poštovné medzi objednávateľom, resp. poskytovateľom a záujemcami/uchádzačmi, v priamej 

súvislosti s predmetným v.o. V prípade potreby opakovať proces verejného obstarávania (nie 

z viny poskytovateľa služieb) poskytovateľ opätovne zrealizuje predmetné komplexné verejné 

obstarávanie na požiadanie objednávateľa a to za vzájomne dohodnutú cenu. 

- lehota splatnosti faktúry - 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

 

Termín plnenia:  

- začiatok činnosti bezprostredne po doručení Objednávky, relevantných podkladov a 

informácií potrebných pre v.o., 

- koniec činnosti v zmysle lehôt zákona o verejnom obstarávaní. 
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Objednávateľom poskytnuté podklady pre poskytovateľa: 

- informácie o zámere. 

 

 

Vo Veľkom Lipníku, dňa 09.05.2022 

 

 

 

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

Ing. Peter Labant, starosta obce 


