Príloha č. 1
Výzvy na predloženie ponuky

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
podľa jednotlivých položiek výkazu výmer
na predmet zákazky

„Zberný dvor v obci Chmeľov“
Obchodné meno / názov
uchádzača
Sídlo uchádzača
IČO
DIČ
IČ DPH
Oprávnená osoba
Email
Telefón

(1)

Cena predmetu
zákazky bez DPH

EUR

(2)

Hodnota DPH

EUR

Cena celkom za celý
predmet zákazky
s DPH

EUR

(3) **

*SOM – *NIE SOM PLATCOM DPH (*nehodiace sa preškrtnúť)
** Neplatca DPH vypĺňa iba riadok (3).
V ….........................., dátum

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka:

Príloha č. 3
Výzvy na predloženie ponuky

Predmet / Názov zákazky: Zberný dvor v obci Chmeľov
Uchádzač: (Obchodné meno/názov, sídlo)
IČO:

Čestné vyhlásenie uchádzača
Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača: (obchodné meno/názov uchádzača)

Meno a priezvisko:

......................................................

čestne vyhlasujem, že


ku dňu predkladania ponúk verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom Zberný
dvor v obci Chmeľov spĺňam podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v prípade úspešnosti ponuky verejnému
obstarávateľovi predložím doklady podľa §32 ods. 2, alebo podľa § 152 a podľa § 34 ods. 1
písm. b) ZVO,



že som uskutočnil za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
(december 2013 až december 2018) aspoň jednu stavbu rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty
zákazky:

Obchodné meno a
sídlo
objednávateľa

Názov zákazky
(zmluvy)
a stručný opis
predmetu
zákazky

Lehota
uskutočne
nia prác
(od – do)

Zmluvná
cena zákazky
bez DPH v
EUR

Cena
zákazky bez
DPH v EUR
v rozhodno
m období

V



bez výhrad súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom
v návrhu zmluvy o dielo a podmienkami určenými vo výzve na predloženie ponuky a



som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného
vyhlásenia.

, dátum:

Podpis oprávnenej osoby:

