
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Turizmus regiónu Bratislava 
Sabinovská 16, 820  05 Bratislava 

 
vyhlasuje 

V Ý Z V U 
na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

ČÍSLO SÚŤAŽE:  

004/2022 

 

 

 

PREDMET/NÁZOV ZÁKAZKY:  

Nákup cyklonabíjačiek (nabíjače batérií), vrátane služieb s tým spojených 
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I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Turizmus regiónu Bratislava 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
IČO: 42259967 
 
Kontaktná osoba:  
Ing. Roman Uscký 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
Telefón: +421 911 855 760 
E-mail:  roman.uscky@bratislavaregion.travel   

2. PREDMET SÚŤAŽE 

1. Názov súťaže:  
Nákup cyklonabíjačiek (nabíjače batérií), vrátane služieb s tým spojených 

2. CPV: 31158100-9 nabíjače batérií; DA42-7 vrátane inštalácie 

3. Opis predmetu súťaže:  

3.1.Predmetom tohto prieskumu trhu (ďalej len „súťaž“) je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 
zabezpečí predmet súťaže definovaný v bode 2 týchto podmienok súťaže (ďalej len „podmienky“).  

3.2.Podrobné vymedzenie predmetu súťaže je uvedené je v Prílohe č. 1 týchto podmienok.  

3.3.Cieľom súťaže je uzatvorenie zmluvného vzťahu na zabezpečenie činností definovaných v týchto 
podmienkach súťaže medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom za splnenia podmienok 
súťaže a postupom definovaným v týchto podmienkach. 

3. ZMLUVA A PODMIENKY PLNENIA 

1. Na predmet súťaže uvedený v bode 2 bude uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

2. Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. 11. 2022 

3. Miesto plnenia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 29.618,33 EUR bez DPH.  

5. Predmet súťaže bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok ani zálohová 
platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku, na základe podmienok Zmluvy. Financovanie zákazky je zabezpečené aj 
prostredníctvom spolufinancovania zo zdrojov EÚ z Operačného programu Interreg V-A Slovenská 
republika - Rakúsko v rámci projektu Bordex – Cross border expedition experiences, kód projektu 
AVX3/V807, Akronym: Bordex. 

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

1. Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

1. uchádzač nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný 
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný 
čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

2. uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

3. uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
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4. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

5. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať požadované práce alebo poskytovať službu, 

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

7. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov), za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

8. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať. 

9. uchádzač je oprávnený podnikať v oblasti súvisiacej s plnením predmetu Zmluvy. Túto skutočnosť 
uchádzač preukáže aktuálnym oskenovaným dokladom o oprávnení podnikať, nie starším ako 
tri mesiace. Týmto dokladom je napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, 
iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, resp. doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, príp. potvrdenie Úradu pre verejné 
obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 

2. Podmienky uvedené v bodoch 4.1.1 až 4.1.8 uchádzač preukáže predložením Čestného vyhlásenia 
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2. Ak 
ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen 
skupiny samostatne.  

3. Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami súťaže predložením Čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou uchádzača. Vzor Čestného vyhlásenia k podmienkam súťaže je uvedené v Prílohe 
č. 2 týchto  podmienok. 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Nevykonáva sa.  

6. OBSAH PONUKY 

1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 oskenované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle článku 4 
týchto podmienok:  

▪ Čestné vyhlásenie k osobnému postaveniu uchádzača podľa Prílohy č. 2 týchto 
podmienok, 

▪ Čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže podľa Prílohy č. 2 týchto podmienok, 

▪ Aktuálny doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace 

▪ Vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu podľa Prílohy 
č. 3 týchto podmienok, 

2. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov: 

 čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny uchádzačov, 

 plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
uchádzačov, 

3. V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 
obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene 
uchádzača. 

7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI 
PONUKY 

1. Uchádzač doručí ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: roman.uscky@bratislavaregion.travel  

2. Lehota na predkladanie ponúk je do 25. 2. 2022 do 12:00 hod.  

3. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30. 3. 2022 

mailto:roman.uscky@
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8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

1. Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné. 

2. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

 obsahujú náležitosti uvedené v článku 6 týchto podmienok súťaže,  

 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach. 

3. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také skutočnosti, ktoré 
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže 
vylúčené.  

4. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov uvedených v článku 4 bude založené na posúdení 
predložených dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude zo súťaže vylúčený. 

5. V prípade nejasností a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného 
obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky 
v lehote určenej verejným obstarávateľom.  

6. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom 
vo výzve podľa bodu 8.5, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka bude zo súťaže 
vylúčená.  

9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.2 a 8.3 a neboli zo súťaže 
vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 9.2 a Prílohe č. 3 
týchto podmienok.  

2. Kritérium na hodnotenie ponúk je:  

Kritérium Váha 

Cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH 100% 

  
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.  

5. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku súťaže uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 
na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

6. Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky súťaže. 

7. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 
súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 
obstarávateľa. 

10. ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu. Informácia o zrušení bude 
zverejnená rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená.  

11. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 
a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  



 

6 

II. PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1: OPIS PREDMETU SÚŤAŽE 
 

Názov predmetu zákazky: 

Nákup cyklonabíjačiek (nabíjače batérií), vrátane služieb s tým spojených 

Miesto plnenia predmetu zákazky 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
 
Predmet zákazky zahŕňa 

Popis: 

Predmetom zákazky je nákup 10 ks cyklonabíjačiek s príslušenstvom, vrátane ich montáže v bratislavskom 

regióne/projektovom území (nabíjacie zariadenie pre elektrobicykle), identifikácia umiestnenia, potrebné 

zaškolenie personálu zodpovedného za užívateľskú údržbu, servisovanie v záručnej lehote, zabezpečenie 

prípadných revízií a povolení. 

 

Podrobný opis predmetu zákazky: 
 

Verejný obstarávateľ má v pláne inštalovať 10 ks nabíjacích staníc pre elektrobicykle v bratislavskom 

regióne/projektovom území, v rámci aktivity 5.4 Nabíjacie stanice, program cezhraničnej spolupráce Interreg  

V-A Slovenská republika-Rakúsko, Akronym: Bordex. Cieľom je zlepšenie kvality služieb a infraštruktúry pre 

cyklistov v dotknutom území. Cyklonabíjačky budú primárne umiestňované v miestach koncentrácie cyklistov  

a miestach poskytovania služieb, ako sú napr. Turistické informačné kancelárie, Miestne úrady, požičovne 

bicyklov, ubytovacie a stravovacie zariadenia, rázcestníky, stanice vlakov a autobusov a pod. Dodávateľ okrem 

dodania nabíjacích staníc (zariadení) zabezpečí aj potrebné služby pre ich montáž a potrebné servisovanie  

v záručnej lehote, potrebné revízie a povolenia a identifikuje miesta ich umiestnenia, v koordinácii s verejným 

obstarávateľom. 

 

Požiadavky na zariadenia a servis: 
 

 10 ks nabíjacích staníc (zariadení) pre elektrobicykle, vybavených EU vidlicou, čo umožní ich priame 

zapojenie do elektrickej siete, 

 nabíjacie stanice (zariadenia) musia mať integrované nabíjačky a konektory etablovaných  

výrobcov elektrobicyklov, minimálne: Bosch, Schimano a taktiež minimálne jednu univerzálnu zásuvku. 

Súčasťou dodávky je aj mechanizmus na podpretie bicykla (stojan), s kapacitou minimálne 4 bicykle  

k jednej nabíjacej stanici, 

     nabíjacie stanice (zariadenia) musia obsahovať v rámci príslušenstva prepojovacie káble na batérie 

etablovaných výrobcov elektrobicyklov, v počte 1ks ku každému typu konektoru, spolu minimálne 4 ks na 

jednu nabíjaciu stanicu, 

 montáž, inštalácia, servisovanie v záručnej lehote, zaučenie obsluhujúceho personálu, 

 dodávateľ zabezpečí potrebné revízie a povolenia k montáži a inštalácii,  

 nabíjacie stanice (zariadenia) musia byť odolné voči úderom, prachu, striekanej vode, dažďu, vetru, snehu 

a pod. 

 identifikácia miesta umiestnenia nabíjacích staníc (zariadení) v bratislavskom regióne/projektovom území 

 grafické prevedenie v súlade s korporátnym dizajnom Bratislava Region Tourism a manuálom programu 

Interreg V-A SK-AT, ak je to možné, myslí sa tým podkladová stena s grafikou alebo iné vizuálne prvky 

(stĺpik na upevnenie, lišta a pod. ...) 
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PRÍLOHA 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 
 
Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

Číslo súťaže: 004/2022 
 

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača 
 

Uchádzač vyhlasuje, že: 

o nebol (ani jeho ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 
prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

o nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, 

o nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

o nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

o je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

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

o nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

o nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať. 

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Uchádzač si 
je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto 
vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, prepadnutie zábezpeky), vrátane zodpovednosti 
za škodu spôsobenú vyhlasovateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 
 
 
V.......................................... dňa...............    

 ................................................ 
meno a priezvisko, funkcia podpis1 

  

                                                
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch. 
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Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO:  

 
Číslo súťaže: 004/2022 
 

 

Čestné vyhlásenie  

k podmienkam súťaže 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky „Nákup cyklonabíjačiek 

(nabíjače batérií), vrátane služieb s tým spojených", ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach 

súťaže.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá 

ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.  

 

 

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

................................................ 
meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 

  

                                                
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Čestné vyhlásenie 
o vytvorení skupiny uchádzačov* 

 
Číslo súťaže: 004/2022 
  
 
1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 

predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „Nákup cyklonabíjačiek (nabíjače batérií), vrátane 
služieb s tým spojených“ a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných 
samostatných právnych subjektov: 

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

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

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, 
aby Zmluva bola uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a splnomocneným zástupcom skupiny 
uchádzačov, ktorým je   ............................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú 
verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

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

 
Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 
Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 
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PRÍLOHA 3: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo súťaže 
vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritérií: Cena za predmet zákazky v 
EUR s DPH.  
Kritériom hodnotenia je množstvo bodov dosiahnutých v jednotlivých hodnotiacich kritériách. Maximálny počet 
bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou. Pri ďalších návrhoch uvedených 
v ostatných ponukách uchádzačov sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Uchádzač ponúkanú 
cenu uvedie do Formulára pre prieskum trhu, ktorý je súčasťou  týchto podmienok súťaže. 
 
SPÔSOB URČENIA CENY: 

 Navrhovanú cenu je potrebné uviesť v členení – cena bez DPH, cena s DPH vo Formulári pre prieskum 
trhu. V cene je potrebné uviesť všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 

 Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

 Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou. 

 
Formulár pre prieskum trhu č. 004/2022 

 
 

Obchodné meno: Kontaktná osoba uchádzača: 

sídlo/miesto podnikania: Meno: 

IČO:  Tel.: 

 E-mail: 

 

 

Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH  

DPH v EUR  

Cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH  

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

Meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača 
 

 
 
 

* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.   
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo  prieskum trhu zrušiť.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu.  


