____________________________________________________________________________________________________________________
Obec Ždaňa
Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa
VEC:
Ponuka na zákazku v zmysle § 9 ods. 9, zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmet zákazky:
Energetický audit administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa
Opis predmetu zákazky :
1.energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu
2.energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy
3.energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po obnove budovy
- objem Obecneho uradu (obostavany vykurovaný objem objektu) = 4822 m3
Obchodné a zmluvné podmienky :
Cena bez
DPH v €
Energetický audit budovy
oprávnených aktivít projektu

ako

východiskový

dokument

pre

stanovenie

Energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove budovy
Energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po obnove budovy
SPOLU

DPH
v€

Cena
s DPH v €

Celková cena v €
(Neplatca DPH)

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 práce, 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 práce, 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

