Uchádzač: obchodné meno
Sídlo / IČO

Obec Kečovo
Kečovo č. 78
049 55 Kečovo

Miesto / dátum
VEC
„Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev“ – predloženie ponuky

Na základe výzvy doručenej dňa ................. na uskutočnenie stavebných prác
projektu: „Rekonštrukcia a úprava verejných priestranstiev“ a súťažných podkladov
a predložených príloh k tejto výzve Vám predkladáme celkovú ponukovú cenu podľa
stanovených podmienok súťaže.
Plnenie kritéria 1 – cena:
Spolu ponuková cena bez DPH

=

....................... Eur

DPH 20 %

=

........................ Eur

Celková ponuková cena s DPH je =

........................ Eur

Plnenie kritéria 2 – lehota výstavby : .................kalendárnych dní od prevzatia
staveniska.
Vyššie uvedená cena je konečná cena vrátane DPH za kompletné dodanie predmetu
zákazky.

S pozdravom

................................................
Pečiatka / podpis
Meno a priezvisko Konateľa spoločnosti

Príloha : Rozpočet, ponuka vo výkaze, výmer
Čestné vyhlásenie

Uchádzač: obchodné meno
Sídlo / IČO

Čestné vyhlásenie
V zmysle §39 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení platných
predpisov, čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom pre predmet stavebnej práce: „Rekonštrukcia a úprava verejných
priestranstiev“.
Súhlasíme so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve
ponuky, súťažných podkladov na vypracovanie ponuky a jej príloh.

na

predloženie

Čestne vyhlasujeme podľa §39 odst.2, že:
a) neexistuje dôvod na naše vylúčenie, spĺňame kritéria účasti, nie sme v konkurze,
alebo v likvidácii a že nie sme dlžníkom úhrady poistného na zdravotné a sociálne
zabezpečenie.
b) spĺňame objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytneme verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré sme nahradili jednotným európskym dokumentom.
Pri preukázaní finančného a ekonomického postavenie alebo technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti nebudeme využívať prostredníctvo inej osoby.
Pri realizácii stavebných prác diela nebudeme využívať subdodávateľskú firmu.
V prípade úspešnosti súťaže predložíme tieto doklady pred podpisom zmluvy na Vaše
požiadanie.
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................................................
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