
Mesto Rožňava                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: miroslav.nalepa@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača

/Návratka/

Číslo zákazky : 06/2018/Na
Názov zákazky : Pamätná tabuľa
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služba

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ : IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača 

Popis Cena v € bez 
DPH

DPH v € Cena  v € s DPH

Pamätná tabuľa 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady
na  vyhotovenie grafckého návrhu, konzultácie, dopravu a ostatné režijné náklady. 

V ………………………. dňa .........................      

 .............................…………………………...……………     
                                                                                                          štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Mesto Rožňava                 Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné 

 konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- nemá   dlhy   voči   mestu   alebo   ním   zriadeným   mestským  organizáciám  ( napr.  na  daniach,  na

 poplatkoch  za  TKO,  na   zaplatení  kúpnej   ceny,  na   nájomnom  za   byt,  nebytový  priestor  alebo
 nehnuteľnosť  a  pod.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho
 zamestnávania,

V ………………………. dňa .........................

     

 ..........................................……....……………………...……………     
                                                                                              Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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