
OBJEDNÁVKA
Objednávateľ

Názov organizácie Obec Žirany
Sídlo Žirany 194, 951 74 Žirany
ICO 00308706
DIČ

IČDPH

IBAN SK40 5600 0000 0008 1432 3001
Telefón +421 37 6318841, +421 903 203979
E-mail obec@zirany.eu, starosta@zirany.eu
V zastúpení (meno, funkcia) Ing. Jozef Zsebi, starosta obce

Dodávateľ
Názov organizácie eBIZ Procurement, s. r. o.
Sídlo Lehotského 1, 811 06 Bratislava
IČO 36 23 41 41
DIČ 2021516838
IČ DPH XXX
IBAN SK4611000000002623845893
Telefón 02/65411356,0902/957002
E-mail vo@ebiz.sk, jsvarc@ebiz.sk
V zastúpení (meno, funkcia) Ing. Boris Kordoš, konateľ

Objednávateľsi u dodávateľa záväzne objednáva služby podľa nižšie uvedenej špecifikácie -  požadované služby, prosím, označte V 

Elektronické verejné obstarávanie - systém eZakazky
Neobmedzený prístup k systému eZakazky Cena

Obec do 1500 obyvatelov
90 € / mesiac

alebo 990 € / rok

Obec/mesto od 1500 do 5000 obyvatelov
240 € / mesiac

alebo 2400 €/ rok

Obec/mesto od 5000 obyvatelov
290 € / mesiac

alebo 2900 € / rok

Elektronické verejné obstarávanie -  realizácia procesu externým poskytovateľom služieb
Postup v procese verejného obstarávania Cena

Zákazky s nízkou hodnotou / prieskumy trhu 290 €/ zákazka ✓
Zákazky s nízkou hodnotou / prieskumy trhu 

(financované z fondov EU) 590 € / zákazka t /

Podlimitné a nadlimitné zákazky Žiadame o cenovú ponuku

Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní Cena

Obec do 1500 obyvateľov 290 € /
Obec/mesto od 1500 do 5000 obyvateľov

Obec/mesto od 5000 obyvateľov

Objednávateľ:
y Žiranoch dňa 3. 7. 2018

i /

ľ  >3Podpisjpéŕ
m .

Objednávku nám môžete doručiť e-mailom, poštou alebo osobne. Jej doručepieVám bude obratom potvrdené, naši pracovníci 
sa Vám budú ďalej venovať.

mailto:obec@zirany.eu
mailto:starosta@zirany.eu
mailto:vo@ebiz.sk
mailto:jsvarc@ebiz.sk


Povinná elektronizácia procesu verejného obstarávania
Aktuálne platná legislatíva ukladá od 18.10.2018 povinnosť elektronickej komunikácie v celom procese verejného obstarávania 
(§20 Zákona 343/2015).

Na realizáciu verejného obstarávania budú obce a mestá potrebovať zodpovedajúci Software alebo externého poskyto- 
vateľa služieb, ktorý má príslušný softvér k dispozícií.

Elektronické verejné obstarávanie - systém eZakazky
Neobmedzený prístup k systému eZakazky Cena

Obec do 1500 obyvateľov 90 € / mesiac 
alebo 990 € / rok

Obec/mesto od 1500 do 5000 obyvateľov 240 / mesiac 
alebo 2400 € / rok

Obec/mesto od 5000 obyvateľov 290 / mesiac 
alebo 2900 € / rok

Elektronické verejné obstarávanie -  realizácia procesu externým poskytovateľom služieb
Postup v procese verejného obstarávania Cena

Zákazky s nízkou hodnotou / prieskumy trhu 290 € / zákazka
Zákazky s nízkou hodnotou / prieskumy trhu 

(financované z fondov EU) 590 € / zákazka

Podlimitné a nadlimitné zákazky na základe cenovej ponuky

Smernica o verejnom obstarávaní
Na realizáciu procesov verejného obstarávania je veľmi dôležitá kvalitná smernica, ako interný dokument, v ktorom sú predovšetkým ur
čené kompetencie a zodpovednosť v procese verejného obstarávania, tiež samotný postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami.

Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní Cena
Obec do 1500 obyvateľov 290 €

Obec/mesto od 1500 do 5000 obyvateľov 590 €

Obec/mesto od 5000 obyvateľov 890 €

Verejné obstarávanie na kľúč
Z  Celý proces verejného obstarávania od prípravy podkladov k zákazke až po podpis zmluvy;
Z  Všetky postupy verejného obstarávania na akýkoľvek predmet zákazky;
Z  Poradenské a lektorské služby, odborné stanoviská pri komunikácii s orgánmi verejnej správy; 
Z  Príprava smernice o verejnom obstarávaní vrátane jej prípadných aktualizácií;
Z  Využitie moderných technológii pri realizácii procesov znamená úsporu času a financií klienta;

Informácie o nás
Spoločnosť eBIZ má dlhoročné skúsenosti a vynikajúce know-how v oblasti verejného 
obstarávania, elektronického obstarávania a elektronických aukcií.

S úctou

\
Ing. Bc

riaditeľ
Mgr. Juraj Sváre 

obchodný riaditeľ

Kontakt
<V>eB|Z Tel.: 02 654 11 356, 0902 957 002
Zadunajská cesta 10 e-mail: obchod@ebiz.sk
851 01 Bratislava www.ebiz.sk, www.ezakazky.sk
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http://www.ebiz.sk
http://www.ezakazky.sk

