Objednávateľ:
Obec Jovsa
Jovsa 73, 072 32 Jovsa

OBJEDNÁVKA číslo:

IČO:
DIČ:

00325279
2020738874

Vybavuje:

Mgr. Ľubica Čornejová

12/2020

Dátum
28.10.2020
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15
082 21 Veľký Šariš
IČO:
45 483 078
DIČ:
2023019911

IČ DPH:

SK2023019911

Objednávame si u vás:

Cena/ks Cena/ks s
bez DPH
DPH

Cena
celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Por. č.

Predmet objednávky

1.

Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
vyhlásenej miestnou akčnou skupinou MAS
Zemplín pod Vihorlatom, kód
výzvy:MAS_102/7.2/2

1

1 000,00

1 200,00

1 000,00

1 200,00

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
zákazky s nízkou hodnotou na budovanie
prvkov zelenej infraštruktúry (park) v rámci
výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevkuv rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020 vyhlásenej miestnou akčnou
skupinou Zemplín pod Vihorlatom, kód výzvy:
MAS_102/7.2/2

1

500,00

600,00

500,00

600,00

2.

Množstvo

Spolu
Dodacia lehota
Spôsob dodávky
Prevzal:
Dňa:

1 800,00
2.12.2020
Vystavil: Ľ. Čornejová
Dňa: 28.10.2020

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Fakturácia:
Cena podľa bodu 1. objednávky bude fakturovaná nasledovne: 50% z ceny po podpise objednávky, 50% z ceny po podaní žiadosti o
nenávratný finančný príspevok.
Objednávacie podmienky:
Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť dodávateľovi v takej forme a takým spôsobom ako to požaduje dodávateľ vo výzve
urobenej v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme. Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa sa rozumie najmä včasné
odovzdanie podkladov pre vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj podkladov pre realizáciu verejných obstarávaní
a požadovaných príloh.
Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. V takomto prípade je dodávateľ
oprávnený nárokovať si plnú výšku ceny za poskytnuté služby. Včasným poskytnutím podkladov sa rozumie dodanie podkladov
vyžiadaných dodávateľom minimálne 7 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

