Výzva na predloženie cenovej ponuky.

Podľa rozdeľovníka
Naše číslo
PUSR-2020/6106-1/19345

Vybavuje/kontakt
Branislav Rezník/0905483561

Bratislava
12. 5. 2020

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Nákup 3 ks pracovných áut
pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II“ za účelom
vyhodnotenia najvýhodnejšej ponuky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Ponuku je možné predložiť:
poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava (úradné
hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod. s označením zákazky: „Nákup 3 ks pracovných
áut pre Pro Monumenta II - Neotvárať“, Ponuka musí byť fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk
uvedenom v oslovovacom e-maily a na doručené zásielky po tejto lehote sa nebude prihliadať,
alebo e-mailom s uvedením obchodného mena alebo názvu uchádzača (sídla alebo miesta podnikania) a
označením zákazky „Nákup 3 ks pracovných áut pre Pro Monumenta II“ na e-mailovú adresu:
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

a to najneskôr do 27. mája 2020 do 14:00 hod.
V rámci výzvy vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, ktorej platnosť bude do 30. 9. 2020 vrátane podľa
špecifikácie uvedenej v prílohe v maximálnej lehote dodania 150 dní od podpisu zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám verejného
obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou bude len tá ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom
v tejto výzve.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v
súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.
S pozdravom

PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka

Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk, Vyhlásenie, Návrh na plnenie kritérií, Čestné vyhlásenie - vzory
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Tel.:+421 20 464 111

Cesta na Červený most 6
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Výzva na predkladanie ponúk č. 2
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky,
zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení
1.

Verejný obstarávateľ:
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
31755194
Branislav Rezník, vedúci OPÚP PÚ SR
0905 483 561
branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).
2.

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

3.

Názov zákazky: „Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v rámci
preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta II“

4.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Technické vlastnosti

Jednotka

Množstvo

ks

Počet miest na sedenie

ks

5

Objem batožinového priestoru pri
nesklopených /nevybraných zadných
sedadlách po kryt batožiny

m3

0,7

Spotreba kombinovaná na 100 km

liter

6

Počet najazdených km

km

60

Minimum

Maximum

3

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Palivo

nafta, alebo alternatívne diesel hybrit

Pohon

predný
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Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Motor

Vznetový, prepĺňaný turbodúchadlom

Výkon motora

výkon motora minimálne 110 koní = 81kW a
minimálne 230 Nm

manuálna prevodovka, minimálne 5
stupňová

áno

predné, bočné airbagy na strane vodiča aj
spolujazdca

áno

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné
zrkadlá

áno

Predné hmlové svetlomety

áno

Elektricky ovládané min predné okná

áno

Rozmrazovanie zadného skla

áno

Centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním s náhradným kľúčom

áno

Manuálna klimatizácia

áno

Rádio

áno

Parkovacie senzory zadné alebo
parkovacie kamera vzadu

áno

Povinná výbava + autolano

áno

4 ks gumené rohože

áno

Emisná norma

Min. Euro 6d temp

Ťažné zariadenie

áno

Dažďový senzor

áno

Pokyny pre ekologickú jazdu

áno

Zadné dvere presklené,
vyklápateľné alebo presklené
dvojkrídlové

áno

Funkcia automatického denného svietenia

áno
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Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Zásuvka 12 V aj v batožinovom priestore

áno

Farba biela bez metalízy

áno

ABS, EBD, ESP, EBA, TCS

áno

Obvodový alarm s imobilizérom

áno

Odolná podlaha v batožinovom priestore

áno

Odolný strešný nosič, min. zaťaženie 50
kg

áno

Odolná nakladacia hrana

ano

Posuvné min. 20 cm a vyberateľné alebo
úplne vyberateľné sedadlá v druhom rade
alebo ekvivalent: sedadlá po zložení budú
na úrovni podlahy umožňujúce predĺženie
ložnej plochy v jednej rovine

áno

Predlžená záruka a asistencia

min. 5 rokov/150000 km na motor,
prevodovku a rozvodovku alebo na celé
vozidlo

Technické vlastnosti motorových vozidiel požadovaných verejným obstarávateľom sú
stanovené ako minimálne a verejný obstarávateľ bude akceptovať aj cenové ponuky,
ktoré budú presahovať požadované stanovené minimálne technické vlastnosti.
Osobitné požiadavky na plnenie – nevyhnutné uviesť v návrhu zmluvy
Názov požiadavky
Výsledná cena je vrátane dopravy na miesto plnenia. Tovar odberateľ prevezme v priestoroch
svojho sídla v Bratislave, už prihlásené do evidencie motorových vozidiel. Náklady na
prihlásenie znáša dodávateľ.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoužívané vozidlá. Dodávateľ dodá motorové vozidlá
podľa uvedenej technickej špecifikácií, resp. ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo
lepšími technickými parametrami a s požadovanou výbavou a návod na údržbu v slovenskom
jazyku.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Tel.:+421 20 464 111

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

Názov požiadavky
Dodávateľ sa zaväzuje dodať vozidlá so servisnou knižkou, vo výbave a príslušenstve v
rozsahu podľa vyššie uvedenej technickej špecifikácie, spolu s povinnou výbavou vozidla v
zmysle §16vyhlášky č. 464/2009 Z. z. so všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu.
Dodávateľ je povinný dodať motorové vozidlá v súlade s požiadavkami podľa tejto
špecifikácie bez vád, poškodenia alebo iného opotrebovania ako motorové vozidlo nové,
nejazdené treťou osobou ani dodávateľom ako predvádzacie alebo služobné vozidlo. V
prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu
zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo: tovar - motorové vozidlo neprevziať a to bez
nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady spojené s jeho dodaním, ktoré má vady a
nie je v súlade s podmienkami v zmluve.
Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla. Ak sa
pri odskúšaní zistí vada, objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie vozidla.
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 3 pracovných dní
od uzavretia zmluvy.
Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného
servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadne
ďalších obstarávacích nákladov.
Dodávateľ dodá tovar - motorové vozidlá bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a
riadnemu užívaniu.
Návrh zmluvy musí v sebe obsahovať ustanovenie, v ktorom sa Dodávateľ zaväzuje, že
umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu
generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým
subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením
tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
Spôsob financovania za dodané osobné motorové vozidlá:
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Názov požiadavky
- úhrada za dodané osobné motorové vozidlá sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom
na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
- faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Zmluvy, predmet fakturácie, miesto a termín plnenia,
rozpis fakturovanej sumy.
- faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa
a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu
dodávateľa.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí motorového vozidla, ktorý
spĺňa technické parametre a požiadavky na jeho technické vybavenie v zmysle zmluvy.
O prevzatí a odovzdaní motorového vozidla bude vyhotovený zápis, ktorý potvrdia obe
zmluvné strany a tento bude súčasťou vyhotovenej a doručenej faktúry.
Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z
účtu objednávateľa na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla, resp. pracoviska, ktoré vystavilo
čiastkovú výzvu.
Ak bude faktúra vrátená dodávateľovi lehota splatnosti neplynie a začína plynúť až po jej
vystavení a doručení bez vád.
Dodávateľ dodá tovar do max. 150 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Doba je predĺžená
z dôvodu pandémie COVID – 19.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34110000-1 - Osobné automobily
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7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 55 243,89 € bez DPH

8.

Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ stanovil minimálne technické
vlastnosti, ktoré môžu byť upravované smerom hore, čo umožňuje predloženie variantných
riešení.

9.

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Obstarávané autá musia byť dodané najneskôr 150 dní od účinnosti zmluvy s víťazným
uchádzačom. Doba je predĺžená z dôvodu pandémie COVID – 19.

10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu projektu Pro Monumenta II, ktorý je
financovaný z Grantov EHP.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
V prípade, ak faktúra vystavená dodávateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené údaje
alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, verejný obstarávateľ má právo takúto
faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie, resp. opravu. Dodávateľ je povinný podľa charakteru
nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Dodávateľ
je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme
na kontaktnú emailovú adresu.

11.

Informácia, či je zákazka vyhradená pre registrované integračné sociálne podniky, chránené
dielne, fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú
samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo či je vyhradená v rámci
programov chránených pracovných miest za stanovených predpokladov: Nie

12.

Podmienky účasti záujemcov:
Verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
•

je oprávnený dodávať obstarávaný tovar

•

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti § 32
ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existujú dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. f).
13.

Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
• Identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná osoba
a pod.),
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• Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v
mene uchádzača
• ponuka na predmet zákazky/návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 podpísaná
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača (podpis predajcu),
• čestné vyhlásenie podľa prílohy č 3, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača.
• Návrh zmluvy o dodaní tovaru – motorových vozidiel, ktorá spĺňa všetky podmienky výzvy
a náležitosti na parametre požadovaného tovaru, s uvedením názvu, typu a označenia vozidla
a uvedením všetkých technických vlastností ponúkaného motorového vozidla v štruktúre podľa
bodu 4 tejto výzvy.
14.

Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
- Cena bez DPH,
- Výška a sadzba DPH,
- Celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní).
Návrh ceny v ponuke musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu
zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač
nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne.

15.

Lehoty a miesto na predloženie ponuky:

A. Lehota na predkladanie ponúk: do 27. mája 2020 do 18.00 hod.
B. Lehota viazanosti ponúk: do 30. 9. 2020 vrátane.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť - miesto na predloženie ponuky:

- poštou, osobne, kuriérom na adresu: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava
(úradné hodiny podateľne pondelok až piatok od 08.00 hod do 14.00 hod.) s označením zákazky:
„Nákup 3 ks pracovných áut pre Pro Monumenta II“ Neotvárať!
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Ponuka musí byť fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk a na doručené zásielky po
tejto lehote sa nebude prihliadať.
- alebo e-mailom s uvedením obchodného mena alebo názvu uchádzača (sídla alebo miesta
podnikania) a označením zákazky v predmete e-mailu „Nákup 3 ks pracovných áut pre Pro
Monumenta II“ na e-mailovú adresu: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
C.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky, ktoré splnia požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky budú vyhodnocované
na základe kritéria: najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa
stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v € s DPH.

D.

Hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Platnou ponukou bude len tá ponuka, ktorá zároveň
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami
uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve.

E.

Informácia, či bude použitá elektronická aukcia: Nie

F.

Výsledok verejného obstarávania:
Uzatvorenie zmluvy o dodávke tovaru v zmysle § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu Úradu vlády
SR – Správcu programu EEA Grants so znením návrhu zmluvy resp. priebehom verejného
obstarávania, ktorému ide pred podpisom zmluvy na kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť
tovar alebo službu objednať a môže verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný
obstarávateľ nezodpovedá za žiadne náklady prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti
s predložením ponuky.

G.

Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ je registrovaný ako platca DPH podľa § 7 a § 7a zákona č.222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ako osoba, ktorá nemá postavenie platiteľa dane,
avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých z iného členského štátu EÚ, bez
nároku na odpočítanie dane.

V Bratislave dňa 12. 5. 2020

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Tel.:+421 20 464 111

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

príloha č. 1

Vyhlásenie uchádzača – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Uchádzač:
Obchodný názov a sídlo uchádzača:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Tel.:// Mobil:
Kontaktné údaje uchádzača:

e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06
Bratislava
„Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR v
rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro Monumenta
II“ § 117 ZVO
Postupom podľa
VYHLÁSENIE

Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: „Nákup 3
ks pracovných áut pre Pro Monumenta II“
1. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet zákazky
sú pravdivé a úplné.
2. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku na predmet zákazky a nie sme v zadávaní zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
3. Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na dodanie tovaru/ poskytnutie
služieb /realizáciu prác, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením zmluvného
vzťahu.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejniť podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov:
- v neobmedzenom znení v PDF formáte podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
..............................................................................................................................................................
- v obmedzenom znení (uchádzač uvedie a vyznačí rozsah obmedzení a formát v akom budú doklady
zverejnené) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
..............................................................................................................................................................
Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu
zákazky v zmysle podmienok stanovených Verejným obstarávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne,
kvalitatívne a iné podmienky uskutočnenia na dodanie tovaru. Uchádzač/Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje
všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby
uzavrel Kúpnu zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných
požiadaviek na plnenie bližšie uvedených vo Výzvy s prílohami.
V .............................. dňa ..............

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Tel.:+421 20 464 111

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

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača
oprávneným konať v mene uchádzača

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
Názov a sídlo verejného
obstarávateľa:

Názov predmetu zákazky:

Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6,
814 06 Bratislava

„Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov pamiatok PÚSR
v rámci preddefinovaného projektu EEA grants Pro
Monumenta II“

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa § 117 ZVO

Obchodný názov uchádzača:
Adresa/sídlo:
IČO / IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

Názov zákazky:
Nákup 3 ks pracovných áut pre inšpektorov
pamiatok PÚSR v rámci preddefinovaného
projektu EEA grants Pro Monumenta II“

Cena spolu bez
DPH v EUR

IČ DPH:

Sadzba DPH
v EUR

Cena spolu s
DPH v EUR

Spolu:

(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní). V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.
1.

Čestne vyhlasujem/me, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky. V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže
vylúčená.
V .............................. dňa ..............

.............................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Tel.:+421 20 464 111

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

člena štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača/ podpis predajcu

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (vzor)

..............................................týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto
čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).
Identifikácia uchádzača

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V............................... dňa............2020

...........................................................
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača alebo
člena štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Tel.:+421 20 464 111

Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
e-mail: podatelna@pamiatky.gov.sk

Slovenská republika
www.pamiatky.sk

