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Verejný obstarávatel': Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
ZNH podla § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO: "Stavebno-technické úpravy pre obstaranie učební"

Príloha Č. 1 k výzve na predloženie ponuky

IDENTIFIKAČNÉ

ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

ICO:

OIC:

IC DPH :

Zapísaný v:

Štatutárny zástupca:

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

, konatel'

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

, konatel'

Tel.:

e-mail:

Bankové spojenie:

C. účtu :

IBAN: SK ...................

Fax:

.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verejný obstarávate!': Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
ZNH podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o VO: "Stavebno-technické úpravy pre obstaranie učební"

Príloha 2. k výzve na predloženie ponuky

Formulár
návrhu uchádzača na plnenie kritéria Ponuková cena uchádzača za požadovaný predmet zákazky

Uchádzač:

Obchodné meno:

oO

Adresa, sídlo:

.

IČO:

.

Cena v EUR bez DPH

DPH V EUR

.

v

---------------

dňa

Cena spolu

v EURs DPH

------------

......................................................................
Podpis uchádzača
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Príloha 3. k výzve na predloženie ponuky

ČESTNE VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a miesto/sídlo podnikania uchádzača, resp. všetkých členov skupiny
dodávatel'ov)

.

týmto vyhlasuje,
že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania
dokumentoch

.Posýpač", ktoré sú určené vo výzve a v iných

poskytnutých verejným obstarávatel'om v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy, so znením ktorej v celom rozsahu súhlasí,
všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
predkladá iba jednu ponuku a
je oprávnený dodávať tovar, totožný s predmetom danej zákazky,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom

obstarávaní

potvrdený

konečným

rozhodnutím

v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávatel'om
predkladá ponuku,

v

dňa

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača

alebo členom skupiny dodávatel'ov, ktorá

.

