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V Pružine dňa 30.4.2019  

 

Vec: Paušálna objednávka služieb 
 
 
Na základe Vašej ponuky zo dňa 18.04.2019, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní na zákazku 
„Poradenské a realizačné služby vo verejnom obstarávaní“ realizovanej  v rámci projektu " Udržateľná 
regionálna inovačná politika samosprávnych krajov", ITMS kód 314011N009, si u vás objednávame 
služby vo verejnom obstarávaní podľa doleuvedenej špecifikácie v cene: 

 
Cena v EUR za MJ:  350,00 EUR* 
Počet MJ:  3 
Cena v EUR celkom:  1050,00 EUR* 
*dodávateľ nie je platca DPH 
 
Podmienky dodania služby sú uvedené v predmetnej Výzve na predkladanie ponúk. 
 
V čase skutočnej potreby realizácie konkrétneho verejného obstarávania Vám bude vystavená 
Parciálna objednávka. Celkový počet parciálnych objednávok bude v počte tri (3). Najneskorší dátum 
vystavenia parciálnej objednávky bude 31.12.2020. 
 
Lehota na realizáciu každej jednotlivej parciálnej služby je 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia 
parciálnej objednávky. 
 
Miesto plnenia je sídlo objednávateľa (Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC, 
n.o., Pružina 75, 018 22 Pružina). 
 
Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

   

…………………………………………. 
  Ing. Jozef Matušov, PhD.       
                riaditeľ 

 
 
 

Prijal dňa: .........................................    …………………………………………. 
        Ing. Pavel Scheber, VEO, s.r.o. 



Inštitút pre výskum technológie a kreatívne aktivity - IRTEC, n.o. 
Pružina 75 018 22 Pružina Slovensko 
IČO: 45747822 
DIČ: 2120158260 
  

 

 
 

Špecifikácia predmetu zákazky 

„Služby vo verejnom obstarávaní“ 

 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania súvisiace s realizáciou 
projektu „Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov“, ITMS kód:  314011N009, 
prijímateľa Inovitum, n.o.  
 
Požadované služby sa týkajú realizácie kompletného procesu verejného obstarávania pre 5 (päť) 
zákaziek, každá s očakávanou predpokladanou hodnotou zákazky do 5000 eur bez DPH, všetky v súlade 
s aktuálne platným Zákonom o verejnom obstarávaní a súčasne v súlade s Príručkou pre prijímateľa OP 
Efektívna verejná správa na programové obdobie 2014-2020. 
 
Realizáciou kompletného procesu verejného obstarávania sa rozumie najmä odborná asistencia pri 
príprave špecifikácie predmetu zákazky, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, výber 
dodávateľa prostredníctvom vhodného postupu, zdokumentovanie celého procesu, protokolárne 
odovzdanie kompletnej dokumentácie v origináli. 


