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        Obec Ždaňa   

        Jarmočná 118/4 

        044 11 Ždaňa   

 

Ponuka 
na zákazku v zmysle § 9 ods. 9, zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene          

a doplnení niektorých zákonov 

 

Na základe Vašej výzvy predkladám ponuku na realizáciu predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: 

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu administratívnej budovy – Obecný úrad 

Ždaňa 

 

Opis predmetu zákazky : 

Vypracovať projektovú dokumentáciu zameranú na : 

- zníženie  spotreby  energie  pri  prevádzke  verejných  budov   realizáciou  optimálnej 

kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu 

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií 

- modernizácia  vykurovacích/klimatizačných  systémov,  systémov  prípravy teplej vody, 

osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie 

- inštalácia systémov merania a riadenia 

- zmena  spôsobu  zásobovania  teplom  smerom  k  využívaniu  účinných systémov centrálneho 

zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) 

- inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove. 

- bezbarierový prístup 

 

Obchodné a zmluvné podmienky : 

Uchádzač  

- platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) :    

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH v €    __________ 

  

DPH v €        __________ 
  

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v €    __________ 

 

- nie je platiteľ DPH : 

navrhovanú  zmluvnú cenu celkom v €     __________ 

 

Viazanosť cenovej ponuky:  

Cenová ponuka je viazaná do 31. 12. 2017. 

 

 

V _______________ , dňa ____________ 

 

        ________________________ 

         podpis uchádzača 



 

 

Čestné prehlásenie  

 

 

Podpísaný _____________________________________, týmto čestne prehlasujem, že som 

oprávnený dodať požadovaný predmet zákazky tak, ako je uvedený vo výzve na predkladanie 

ponúk, pri akceptovaní dodacích a obchodných podmienok navrhovaných verejným 

obstarávateľom.  

 

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili  so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi 

súhlasíme a že poskytneme služby, ktoré sú predmetom zákazky tak, ako sú požadované 

verejným obstarávateľom podľa výzvy na predloženie ponuky. 

 

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými 

verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky, že s nimi súhlasíme a v prípade ak 

bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, poskytneme služby, ktoré sú predmetom zákazky 

v súlade s nimi. 

 

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili  s podmienkami účasti týkajúcimi sa osobného 

postavenia, uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a že sme 

oprávnený poskytnúť služby, ktoré sú predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka 

vyhodnotená ako úspešná, predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prijatí ponuky požadované doklady.  

 

 

 

 

V _______________ , dňa ____________ 

 

        ________________________ 

         podpis uchádzača 
 


