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Predmet zákazky : Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	




Príloha č.1  :    Titulná strana ponuky( VZOR) 

PONUKA

podľa § 117 zák.  č.  343/2015 Z.z.  o verejnom  obstarávaní v znení neskorších predpisov  
 
 
Predmet zákazky :  Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	



Obchodné meno uchádzača  :  
 
Adresa sídla: 
 
IČO :  
 
IČ DPH SK:  
 
Bankové spojenie IBAN :  
 
Meno štatutárneho zástupcu :  
 
Kontaktná osoba pre   toto verejného obstarávania: 
 
Kontakty: 


Telefón ( mobilný ): 
 
 
 
e- mail :   
 
 


 

 
 
V ............................, dňa .....................

	

.............................................................
                                                                                    pečiatka a podpis uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, 
          resp. v živnostenskom registri)      
					

 
       Príloha č. 2 
 Návrh na plnenie kritéria      

Predmet zákazky :  Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	

 (doplní a podpíše uchádzač)                   
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov:                                                                      
Adresa:                                                                         
IČO:                                                                              
Telefón:                                                                        
E-mail:

Názov
Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne

Celková cena v EUR bez DPH

DPH v EUR

Cena celkom v EUR s DPH
Cena za celý predmet zákazky 




    Uchádzač je/nie* je platca DPH
    *nehodiace sa prečiarknite
    Cena obsahuje všetky náklady spojené s uskutočnením stavebných prác.


V ..........................................dňa ....
                     
                                                                                   ....................................................................
                                                                                                  pečiatka a podpis uchádzača
      (v súlade so zápisom v obchodnom registri, 
          resp. v živnostenskom registri)      





Príloha č.3    
 

 
Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E

 
 (doplní a podpíše uchádzač)    

Uchádzač:................................................, 
so sídlom: ...........................................................,  IČO: .................. 
 
 
týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami na predmet zákazky 



Predmet zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	


určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 
 
 




V ............................, dňa .....................

	

.............................................................
                                                                                    pečiatka a podpis uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, 
          resp. v živnostenskom registri)      
					
Príloha č.   4    
 
 
Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E

 
 (doplní a podpíše uchádzač)    

Uchádzač:................................................, 
so sídlom: ...........................................................,  IČO: .................. 
 
 
týmto čestne vyhlasujem, že  všetky dokumenty a údaje uvedené v ponuke  na predmet zákazky 
 
Predmet zákazky:

Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	


 sú pravdivé a úplné a podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
 
 
 
   

V ............................, dňa .....................

	

.............................................................
                                                                                    pečiatka a podpis uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, 
          resp. v živnostenskom registri)      
					
 
                              Príloha č. 5 



Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení


Predmet zákazky :Rekonštrukcia kultúrneho domu Prietrž – stavebné úpravy kuchyne 
	


(doplní a podpíše uchádzač)    


Uchádzač ....................................................................(Obchodné meno a sídlo),


týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“.
     

V ............................, dňa .....................

	
.............................................................
                                                                                    pečiatka a podpis uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, 
          resp. v živnostenskom registri)      
					




