
 

 

Príloha č. 1a - Návrh uchádzača na plnenie kritéria (formulár cenovej ponuky) 
 

Cenová ponuka na zákazku 
„Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné práce“ 

   
 
Uchádzač:  
názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Informácia k DPH: Som / nie som platcom DPH (*nehodiace sa prečiarknuť) 
IČ DPH ak platca DPH:  
elektronický odkaz na preukázanie oprávnenia dodávať predmet obstarania (odkaz na verejne dostupný register na webe): 
meno štatutárneho zástupcu: 
kontaktná osoba ak iná ako štatutárny zástupca:  
e-mail: 
telefón: 
 
Návrh ceny za predmet zákazky: 
 
 

Predmet zákazky Cena za špecifikovaný predmet 
zákazky bez DPH (resp. konečná 
cena u neplatcov) v EUR 

Cena za špecifikovaný predmet zákazky 
s DPH (resp. konečná cena u neplatcov) 
v EUR – kritérium hodnotenia 

 
Zberný dvor Spišská Stará Ves – 
stavebné práce 
 

  

 
Vyššie uvedený návrh je v súlade s Prílohou č. 1b, v ktorej je cena špecifikovaná v zmysle rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvoril 
prílohu Výzvy. 
 
Týmto čestne vyhlasujem/e, že súhlasím so všetkými podmienkami na zákazku „Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné 
práce“, určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk, súťažných podkladoch a akceptujem v plnom 
rozsahu obchodné zmluvné podmienky uvedené v návrhu Zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy. 
Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania 
z dôvodu konfliktu záujmov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne 
informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  
akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z 
procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý 
následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 
 
Miesto, a dátum 
 

 
 

.......................................................... 
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača a pečiatka 

 
 

 
 

 


