
ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 
 

MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 
 

 

 
Tel.: ++421-2-593 75 111, 547 73 408 (sekret.)             Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA 
Fax: ++421-2-547 71 940                  Číslo účtu: 7000390960/8180 
E-mail: secretary@geology.sk                 IČO:31753604 
                        IČ DPH: SK2020719646 

 

 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Práce 

 
pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

na dodanie predmetu zákazky: 
 „Sanácia budovy ŠGÚDŠ v Košiciach“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ) 
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach odborných : Ing. Ľubomír Petro, CSc.; tel.: 055/6250045, fax: 055/6250044 
           
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
                
1.2  Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková, tel. 02/59375319, e-mail: marta.gandzalova-

jancekova@geology.sk 
 
2.  Názov predmetu zákazky: 
„Sanácia budovy ŠGÚDŠ v Košiciach“ 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa prác na zastavenie vývoja porúch na obvodovom plášti 
budovy.  
 
Rozsah prác podľa vzorového riešenia na predmet zákazky: 
Predpokladá sa zhotovenie 30 ks  rúrových mikropilót   dĺžky 4,0 m a   6,0 bm, priemeru 76/10 mm, tr. ocele 
S355. Mikropilóty sú navrhované ako šikmé, injektované budú cementovou zmesou SPC 325 w = 0,5.  
Celková dĺžka mikropilót  sa predpokladá  154 bm.  
Realizácia prác  sa predpokladá  z vonkajšej aj z vnútornej strany z pivničných priestorov  existujúceho 
objektu, u vonkajších mikropilót pomocou pásovej vrtnej súpravy a z vnútornej strany pomocou ručne 
presúvanej vrtnej súpravy určenej pre prácu v stiesnených priestoroch.  
 
V cene je zahrnutá: 
- vlastná realizácia  mikropilót (vŕtanie, paženie, zálievka a injektáž),  
- výkopy v suteréne a následný zásyp s hutnením a dobetonávkou,  
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- následné stavebné úpravy (vyspravky trhlín, maľovky na prízemí a poschodí, osadenie krycích líšt, oprava 
a náter časti vonkajšej fasády) včítane dopravných nákladov 
- kamerové skúšky potrubia s vyhodnotením,  
- uvedenie terénu (na pozemku mesta a verejného obstarávateľa dotknutom realizáciou predmetu zákazky) 
po skončení prác do pôvodného stavu, 
- vykonávací projekt mikropilotáže a následných stavebných úprav,  
- spotreba el. energie a vody,  
- dopravné náklady (doprava vŕtacej techniky a injekčných hmôt). 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť cenovú ponuku na základe vlastného návrhu 
technického riešenia (realizácie predmetu zákazky vrátane vykonávacieho projektu realizácie predmetu 
zákazky), ktorý bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa dodávku celého predmetu zákazky. 
 
Ponúkané práce musia zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
Špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.  

 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 
Hlavný predmet CPV: 
45111230-9 Práce pri stabilizácii podložia 
 
Doplňujúci predmet CPV: 
45112400-9 Výkopové práce 
45262300-4 Betonárske práce 
45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách 
45443000-4 Fasádne práce 
71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 
5.  Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý predmet 
zákazky. 
 
6. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo v súlade s § 536 - 565 Obchodného 
zákona č. 513/1991 Zb. – v znení neskorších predpisov, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky uvedený v bode 
3 tejto výzvy. 
 
8. Miesto  dodania predmetu zákazky 
Miesto uskutočnenia prác predmetu zákazky: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum 
Košice, Jesenského 6 ,040 01 Košice 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 

   Termín realizácie: 
– Termín realizácie - 1 mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky je 29.999,00 Eur bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
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Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková, tel. 02/59375319, marta.gandzalova-
jancekova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 18.10. 2013 do 10.00 hod. 
 
12. Lehota viazanosti ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená: do 31. 01. 2014. 
 

13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov /zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa/ 

• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej zmluvy o dielo. Podkladom pre 
fakturáciu bude Preberací protokol vystavený v dvoch originálnych vyhotoveniach, podpísaný 
zástupcami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

 
14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 
a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení dodávať 
predmet zákazky /uskutočňovať práce/. 
Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu 
(elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra vedeného na 
www.orsr.sk; www.zrsr.sk: 

- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) 

- Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri). 

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
 
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi doklad 
o oprávnení podnikať s predmetom zákazky (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) alebo úradne 
osvedčenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 
15. Zábezpeka ponuky: 
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

16. Obhliadka miesta uskutočnenia prác 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác predmetu zákazky, aby si sami overili 
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky, vypracovanie 
vykonávacieho projektu a samotné uskutočnenie prác. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú  na ťarchu 
uchádzača. 
Záujemcom bude umožnená obhliadka budovy dňa 16.10.2013 o 10.00 hod. Zraz záujemcov bude vo 
vstupnej hale 15 min. pred začatím obhliadky. Účasť na obhliadke záujemca oznámi (písomne – e-mailom, 
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faxom alebo telefonicky) vopred kontaktnej osobe Ing. Ľubomír Petro, CSc. (tel.: 055/6250045, fax: 
055/6250044, e-mail: lubomir.petro@geology.sk). 

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR. Navrhovanú cenu za predmet zákazky predloží uchádzač v ponuke 
vyplnením tabuľky v prílohe číslo 2 tejto výzvy, resp. predložením cenovej ponuky podľa vlastného 
technického riešenia na celý premet zákazky. Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, musí byť 
podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom 
pečiatky uchádzača.  
Podkladom pre výpočet ceny bude ocenený zoznam položiek (výkaz výmer) podľa vzorového riešenia 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedený v prílohe číslo 2 tejto výzvy, resp. ocenený zoznam 
položiek (výkaz výmer) podľa vlastného návrhu technického riešenia uchádzača na predmet zákazky, ktorý 
uchádzač ocení a ktorý bude tvoriť prílohu Zmluvy o dielo. 
 
Celková ponúkaná cena musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky t.j. sumár (rekapituláciu), ktorý 
vychádza z oceneného zoznamu položiek („Výkaz výmer“) jednotlivých častí zákazky podľa špecifikácie 
tabuliek „Výkaz výmer“ predloženého uchádzačom. 
 
Uchádzač v cene prác musí uviesť (vyplniť) pre každú oceňovanú položku jednotkovú cenu. Celková cena je 
daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. 
 
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať 
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien 
zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

Uchádzačom navrhovaná cena je stanovená  dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za plnenie predmetu dohody je stanovená ako 
cena maximálna, počas jej platnosti a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na 
miesto určenia, vrátane jeho balenia, dopravy na miesto dodania, prvotnej inštalácie v mieste dodania, 
poplatky, prípadne iné náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Do tejto ceny je možné započítať iba 
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v platnom znení a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z. 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke navrhovanú cenu za celý predmet zákazky.  
 
Posudzovaná bude cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� sadzba DPH v %  
� výška DPH v EUR, 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

 
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú  cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 

 
Uchádzačom stanovená cena je  určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.  
 
18.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR, uvedená ako cena bez DPH. 
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Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 
výzvy. 
 
19. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena uchádzačov 

bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
20.1 Návrh zmluvy predloží úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných 

podmienok, ktoré úspešný uchádzač premietne do návrhu zmluvy: 
• Zálohové platby ani preddavky sa neposkytujú. Predmet zmluvy bude uhradený na základe 

predloženej faktúry bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa  na účet zhotoviteľa, po 
protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 
dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

• Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej zmluvy. Podkladom pre fakturáciu bude Preberací 
protokol vystavený v dvoch originálnych vyhotoveniach, podpísaný zástupcami objednávateľa 
a zhotoviteľa. 

• Termín realizácie: 
       - Termín realizácie - 1 mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
•  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
• Cena uvedená v zmluve je cenou konečnou, ktorá zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené 

s dodaním predmetu zmluvy a zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať žiadne dodatočné náklady 
alebo platby. 

• Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi 
predpismi a uvedenie úplného názvu projektu. 

• Súčasťou faktúry je aj kópia Preberacieho protokolu, ktorá potvrdzuje dodanie predmetu zmluvy 
zhotoviteľom. 

• Miestom dodania predmetu zmluvy: 
- Miesto uskutočnenia prác predmetu zákazky: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 

Regionálne centrum Košice, Jesenského 6 ,040 01 Košice. 
• Zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a objednávateľ  má povinnosť zverejniť zmluvu 
v centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

• Zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky zo zmluvy na tretie osoby.  

• Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k uzatvorenej zmluve budú pre zmluvné strany 
záväzné len vtedy, ak budú vyhotovené písomne ako dodatok k zmluve, obojstranne podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

• Ukončenie zmluvného vzťahu: 
- Protokolárne odovzdaním predmetu zmluvy. 

 
V Bratislave, dňa 14.10. 2013                                          

                                                                                                        Ing. Branislav Žec, CSc. 
                                                                                                            riaditeľ ŠGÚDŠ 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Zoznam položiek (Výkaz výmer)  
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 
 

Názov zákazky: 
Sanácia budovy ŠGÚDŠ v Košiciach 
 
Špecifikácia zákazky: 
Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa prác na zastavenie vývoja porúch na obvodovom plášti 
budovy.  
 
Rozsah prác podľa vzorového riešenia na predmet zákazky: 
Predpokladá sa zhotovenie 30 ks  rúrových mikropilót   dĺžky 4,0 m a   6,0 bm, priemeru 76/10 mm, tr. ocele 
S355. Mikropilóty sú navrhované ako šikmé, injektované budú cementovou zmesou SPC 325 w = 0,5.  
Celková dĺžka mikropilót  sa predpokladá  154 bm.  
Realizácia prác  sa predpokladá  z vonkajšej aj z vnútornej strany z pivničných priestorov  existujúceho 
objektu, u vonkajších mikropilót pomocou pásovej vrtnej súpravy a z vnútornej strany pomocou ručne 
presúvanej vrtnej súpravy určenej pre prácu v stiesnených priestoroch.  
 
V cene je zahrnutá: 
- vlastná realizácia  mikropilót (vŕtanie, paženie, zálievka a injektáž),  
- výkopy v suteréne a následný zásyp s hutnením a dobetonávkou,  
- následné stavebné úpravy (vyspravky trhlín, maľovky na prízemí a poschodí, osadenie krycích líšt, oprava 
a náter časti vonkajšej fasády) včítane dopravných nákladov 
- kamerové skúšky potrubia s vyhodnotením,  
- uvedenie terénu (na pozemku mesta a verejného obstarávateľa dotknutom realizáciou predmetu zákazky) 
po skončení prác do pôvodného stavu, 
- vykonávací projekt mikropilotáže a následných stavebných úprav,  
- spotreba el. energie a vody,  
- dopravné náklady (doprava vŕtacej techniky a injekčných hmôt). 
 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť cenovú ponuku na základe vlastného návrhu 
technického riešenia (realizácie predmetu zákazky vrátane vykonávacieho projektu realizácie predmetu 
zákazky), ktorý bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na dodávku celého predmetu zákazky. 
 
Ponúkané práce musia zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR. 
Špecifikácia predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.  
 
Miesto realizácie zákazky: 

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice, Jesenského 6, 040 01 Košice  
 
Termíny realizácie zákazky: 

– Termín realizácie - 1 mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 

 

Neoddeliteľnú súčasť Prílohy č. 1 Špecifikácie predmetu zákazky tejto výzvy tvoria nasledovné prílohy, 
ktoré budú záujemcom odovzdané na CD pri obhliadke: 

1. Fotodokumentácia existujúceho stavu narušenia obvodového muriva a podlahy v objekte 

2. Fotodokumentácia základovej konštrukcie po odkopaní 

3. Pôdorys suterénu, prízemia a poschodia 

4. Geologický profil (vrty 112, 113) v blízkosti objektu 
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Príloha č. 2: Zoznam položiek (Výkaz výmer) podľa vzorového riešenia 
Uchádzač : 
Adresa, sídlo : 
IČO : 
Štatutárny zástupca : 
IČ DPH : 
Vybavuje: Tel.: Fax: E-mail: 

P.č. Položka 
Predpoklad
aný počet  

MJ 
(hod.) 

Jednotková 
cena v EUR bez 

DPH 

Jednotková cena 
v EUR s DPH Cena celkom 

v EUR bez DPH 
Cena celkom 
v EUR s DPH 

1. 
Mikropilóty šikmé  priemeru 76/10 mm (vnútorné)- 13 ks (13 ks x 4,0 
bm)  injektované cementovou zmesou SPC 325 w = 0,5 52 

bm 
 

 
  

2. 
Mikropilóty šikmé  priemeru 76/10 mm (vonkajšie)- 17 ks (17 ks x 6 
bm) )  injektované cementovou zmesou SPC 325 w = 0,5 102 

bm 
 

 
  

3. 
Dopravné náklady (dovoz vrtnej a injekčnej techniky, oceľ. výstuže, 
injekčných hmôt, a pod.) 

1 kpl 
 

 
  

4. Vykonávací projekt mikropilótáže a následných stavebných úprav 1 kpl     

5. Kamerové skúšky potrubia 2x15 m s vyhodnotením  1 kpl     

6. 
Výkopy v suteréne (1,0 x 1,5 x 0,8 m) 13 ks + následný zásyp, hutnenie 
a dobetonávka                                                                                                      1 

kpl 
 

 
  

7. 

Následné stavebné úpravy (Vysprávky   trhlín + maľovky na prízemí 
a poschodí, osadenie krycích líšt, oprava a náter časti vonkajšej fasády) 
včítane dopravných nákladov 1 

kpl 

 

 

  

8. 

Uvedenie terénu (na pozemku mesta a verejného obstarávateľa, 
dotknutom realizáciou predmetu zákazky) po skončení prác do 
pôvodného stavu 1 

kpl. 

 

 

  

Cena celkom za predmet zákazky bez DPH  

DPH  

Cena celkom za predmet zákazky s DPH  
 

Podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                                               odtlačok pečiatky 
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Príloha č.3: Návrh na plnenie kritérií 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov   

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1  

  

Navrhovaná cena 
v EUR bez DPH 

DPH v EUR 
Navrhovaná cena 

v EUR s DPH 
 

„A“ „B“ „C“ 

Kritérium : 
Celková cena za dodanie predmetu zákazky  

   

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa 

matematicky). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Podpis štatutárneho zástupcu 
                                                                                                                                               odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 


