Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou „Zabezpečenie odťahovej služby“
____________________________________________________________________________________________

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Zákazka:

Zabezpečenie odťahovej služby

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno uchádzača:

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

Adresa/sídlo uchádzača:

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

IČO:

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

Predmet zákazky

Merná
jednotka
MJ

Cena za odťahy vozidiel v rámci
Bratislavy*
(kritérium na vyhodnotenie ponúk)

počet

Cena za
MJ v EUR
bez DPH

Predpokladaný
počet MJ

Cena za
predpokladaný
počet MJ v EUR
bez DPH

25

Rozpočet verejného obstarávateľa na vyprosťovanie vozidiel a odťahy
vozidiel mimo Bratislavy**

9 250,-

 Cena zahŕňa všetky súvisiace náklady s predmetom zákazky súlade s výzvou na predkladanie ponúk
** Rozpočet verejného obstarávateľa uchádzač nemení

Platca DPH/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)

Ako uchádzač v procese verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky vyhlásenej verejným
obstarávateľom čestne vyhlasujem, že:
1. bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, vrátane
obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok verejného obstarávateľa
(VOP),
2. som sa oboznámil so VOP zverejnenými na webovom sídle verejného obstarávateľa
(www.olo.sk) a súhlasím s podmienkami uvedenými vo VOP a zaväzujem sa ich dodržiavať
v celom rozsahu,
3. spĺňam podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk,
4. všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

5. obsahu výzvy na predkladanie ponúk som rozumel,
6. predložená ponuka obsahuje všetky náležitosti ponuky,
7. som vykonal náležite ošetrenie poskytovaných dôverných a osobných údajov podliehajúcich
utajeniu v rozsahu podľa vôle uchádzača, t. j. dôverných informácií, údajov o obchodnom
tajomstve a osobných údajov v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. že

v rozsahu

ustanovenom

všeobecne

záväznými

právnymi

predpismi

informoval

o podmienkach spracúvania osobných údajov iné osoby, ktorých osobné údaje poskytol
verejnému obstarávateľovi v súvislosti s uzatvorením tohto zmluvného vzťahu (napr. kontaktné
osoby, zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia),
9. nie som v konflikte záujmov a neexistuje dôvod na vylúčenie z procesu verejného obstarávania;
ako zainteresovaná osoba oznámim verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo

verejnom obstarávaní bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozviem,
10. na plnení predmetu zákazky sa nebudú podieľať subdodávatelia / sa budú podieľať nasledovní
subdododávatelia (nehodiace sa preškrtnite):

P.č.

Obchodné meno alebo názov

IČO

a sídlo subdodávateľa

Percentuálny
podiel z celkovej
hodnoty zákazky

Predmet
subdodávok

1.
2.

V .................................. dňa .........................

...........................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

