Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Identifikačné údaje:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Názov zákazky:

Technické a emisné kontroly nákladných vozidiel

Uchádzač:
Adresa sídla:
IČO:
A) Cena pravidelnej a opakovanej technickej kontroly a emisnej kontroly v € bez DPH za 1 rok
Tabuľka č. 1a - Technická kontrola
Typ vozidiel
Pravidelná TK - Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)
Pravidelná TK - Prípojné vozidlá O4
Opakovaná TK - Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)
Opakovaná TK - Prípojné vozidlá O4

Predpokladané množstvo
v ks za 1 rok
105
2
10
1

Jednotková cena v €
bez DPH

Celková cena v € bez DPH
0,00
0,00
0,00
0,00

Celková cena za pravidelné technické kontroly a opakované technické kontroly za 1rok

-€

Tabuľka č. 2a - Emisná kontrola
Typ vozidiel
Pravidelná EK - Nákladní vozidla nad 3,5 t (N2, N3)
Opakovaná EK - Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)

Predpokladané množstvo
v ks za 1 rok
105
10

Jednotková cena v €
bez DPH

Celková cena v € bez DPH
0,00
0,00

Celková cena za pravidelné emisné kontroly a opakované emisné kontroly za 1rok

B)

-€

Celková cena za technické a emisné kontroly (zmluvná cena)
Tabuľka č. 1b - TK + EK
Celková cena za pravidelné technické kontroly, opakované technické kontroly, pravidelné emisné kontroly a
opakované emisné kontroly za 1rok

-€

C) Celkový náklad na prepravu vozidiel do stanice technickej a emisnej kontroly (miesta plnenia) v € bez DPH za 1 rok
Tabulka č. 1c - Náklady na prepravnú vzdialenosť
Jednotková cena za ubehnutý km v
€ bez DPH

Predpokladaný počet
ks uskutečnenej
prepravy za 1 rok

0,87

118

Vzdialenosť medzi
sídlom obstarávateľa a
miestom plnenia
účastníka v km

Vzdialenosť jednej
prepravy (tam a späť)
v km

Celkový náklad na prepravu
vozidel v € bez DPH za 1 rok

0

-€

D) Návrh na plnenie kritérií
Tabuľka č. 1d - Kritérium hodnotenia
Súčet celkovej ceny za technické kontroly a emisné kontroly a nákladov na prepravnú vzdialenosť v € bez
DPH za 1 rok
Legenda:
Doplní uchádzač
Platca/neplatca DPH (nehodiace sa preškrtnite)
Ako uchádzač čestne vyhlasujem, že:
- súhlasím s obsahom návrhu Zmluvy, ktorá je Prílohou č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
- spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk
- že údaje v zmysle písm. e), odst. 1, § 32 Zákona, uvedené v elektronickej verzií výpisu z obchodného registra na www.orsr.sk
(pre spoločnosti registrované v SR)/pre spoločnosti registrované mimo SR v ekvivalentnom registri uviesť elektronický odkaz/ sú úplné a pravdivé
V ......................... , dňa ...................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

-€

