
   

Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) 

 

podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Domov dôchodcov 
Sídlo: Pažítková ul. č. 2 
PSČ: 821 01   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 226 840 
Telefón: +421 2 43634427  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Henrieta Hodáková 
mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
„Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na území mestskej časti 
Bratislava - Ružinov“ 
  

3. Druh zákazky 
Služba 

 
4. Spoločný slovník obstarávania 

55521100-9 Rozvoz stravy  
   

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  
územie mestskej časti Bratislava - Ružinov 
 

6. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah 
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby rozvozu teplej stravy (ďalej len „obed“) na území mestskej časti 
Bratislava – Ružinov pre klientov, ktorí využívajú terénnu opatrovateľskú službu verejného obstarávateľa. 
Rozvoz obedov zabezpečí poskytovateľ prostredníctvom kvalifikovaného vodiča/kvalifikovaných vodičov vo 
vhodných prepravných prostriedkoch spĺňajúcich technické a hygienické nároky na rozvoz obedov v súlade 
s platnou legislatívou. 
Poskytovateľ služieb zabezpečí v rámci plnenia zmluvy prevzatie obeda pozostávajúceho z polievky, hlavného 
teplého jedla, šalátu/kompótu a iných doplnkov obeda ako chlieb, koláč, jogurt, ovocie prípadné iné v závislosti 
od aktuálneho jedálneho lístka. Obedy pre jednotlivých klientov prevezme poskytovateľ služby priamo v sídle 
verejného obstarávateľa naporcované už v obedároch, vhodných na prenos stravy, ktoré poskytne verejný 
obstarávateľ. 
Následne poskytovateľ zabezpečí rozvoz obeda k rukám jednotlivých klientov tak, aby počas rozvozu obeda 
nedošlo k jeho vychladnutiu alebo prehriatiu (k zmene teploty obeda, pri ktorej ho poskytovateľ prevzal od 
verejného obstarávateľa), rozliatiu, strate na hmotnosti, či inému poškodeniu (napr. zmena tvaru, stavu 
poskytovaného jedla a iné). Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby sa obed dostal k rukám klienta v takom stave, 
v akom ho prevzal od verejného obstarávateľa. 
Klient si obed prevezme od poskytovateľa priamo vo svojom byte/dome, t.j. poskytovateľ musí obed doručiť 
nielen k vstupnej bráne do bytového domu, ale priamo k vstupným dverám do bytu/domu klienta. Pri odovzdaní 
obeda klientovi prevezme poskytovateľ na výmenu od klienta prázdny obedár z predchádzajúceho rozvozu, 
ktorý následne doručí naspäť do priestorov verejného obstarávateľa. To znamená, že poskytovateľ po 
ukončení rozvozu obedov doručí spätne verejnému obstarávateľovi presne taký istý počet prázdnych obedárov 
ako rozviezol v ten deň obedov.   
Predpokladané množstvo rozvezených obedov: cca 150 obedov každý pracovný deň   
Predpokladané množstvo obedov je iba orientačné, určené na základe predchádzajúcej skúsenosti verejného 
obstarávateľa s poskytovaním predmetu služby. Presný počet obedov záleží od objednávok jednotlivých 

Domov  dôchodcov 
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klientov, pričom tento počet sa môže meniť každý deň. Presný počet obedov spolu s adresami klientov bude zo 
strany verejného obstarávateľa poskytovateľovi spresnený najskôr jeden deň pred rozvozom. 
Poskytovateľ zabezpečí rozvoz obedov každý pracovný deň počas 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, najskôr však od 1.7.2019.  
Všetky obedy musia byť rozvezené v deň prevzatia obedov od verejného obstarávateľa k rukám klientov 
v čase od 11:00 hod. najneskôr do 14:00 hod. 
Poskytovateľ počas trvania zmluvy zodpovedá za požadovanú kvalitu poskytovanej služby, presnosť a včasné 
doručenie prepravovanej stravy ku klientovi, splnenie technického a hygienického stavu motorového vozidla 
a profesionalitu vodiča (rýchla orientácia v meste, bezpečná jazda). 
Poskytovateľ je povinný službu rozvozu obedov zabezpečovať prostredníctvom osoby/osôb s platným 
zdravotným preukazom. 
 

7. Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: 

Zmluva sa uzatvorí na obdobie 24 mesiacov  

 

8. Predkladanie ponuky 
Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.  

 

9. Lehota na predkladanie ponúk 
Do dňa: 10.05.2019 do 08:00 
Ponuky doručovať osobne alebo poštou v lehote na predkladanie ponúk. 

 
10. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

Osobné postavenie 
V zmysle znenia § 117 ods. 5 zákona nesmie verejný obstarávateľ uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona. V zmysle uvedeného sa podľa § 32 
ods. 1 zákona verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia: 
•  e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
•  f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v   Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.“ 
 
V súlade s § 32 ods. 2 zákona uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným 
Úradom pre verejné obstarávanie preukáže splnenie podmienok účasti uvedených v  § 32 ods. 1  nasledovne: 
•  písm. e) doložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
•  písm. f) doložením čestného vyhlásenia. 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť 
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za 
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt 
dodania . 
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb obsahujúci minimálne jednu zákazku podobného 
charakteru ako je predmet zákazky t.j. pravidelný rozvoz stravy. 
Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, ktoré sa 
rátajú spätne odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v rámci tohto zadávania zákazky. 
 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky 
 

12.  Typ zmluvy:  

Zmluva o poskytovaní služieb 

 
13. Ďalšie informácie  

Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
 



14. Obsah ponuky: 

- identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania,  meno a 
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, IČ DPH, bankové spojenie  (názov banky), IBAN, SWIFT kód 
banky, kontaktné tel. číslo, e-mailovú adresu a internetovú adresu  

- doklad/y, dokumenty a vyhlásenia preukazujúce splnenie podmienok účasti na osobné postavenie 
a  na technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle bodu 10 tejto výzvy 

               - návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritéria     

               - vyplnený návrh zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy 

 
15. Predpokladaná hodnota zákazky 

Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške  maximálne 69 999,- EUR bez DPH  
 

16. Podmienky financovania: 
               Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.   

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre     
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval. 

 

18. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 
prieskumu trhu. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi 
záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/.  
                                                                                                                                                                            

                                                                                                 
V Bratislave, dňa 06.05.2019 

  PhDr. Eva Samolejová, MPH, v.r.                                                                                                      
                                                                                                                              riaditeľka 
 

 
Prílohy:   č. 1  -  Návrh zmluvy   
               č. 2  -  Návrh na plnenie kritéria 
  
 
  
 
 



Príloha č. 1 

 
 

Z M L U V A 
na „Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na území mestskej časti 

Bratislava - Ružinov“ 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) 

 
 

medzi 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
 
 
 
1.1. Dodávateľ:            

Sídlo:                      
IČO:                        
IČ DPH:                  
DIČ:                        
Zastúpený:              
Bankové spojenie:   
Kód banky:                
Číslo účtu:                

 
 
a 
 
 
1.2. Odberateľ:   Domov dôchodcov 

Sídlo:   Pažítková 2, 821 01 Bratislava 
IČO:   00226840 
DIČ:                        2020864791 
IČ DPH:   Neplatca DPH 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Eva Samolejová 
Bankové spojenie:   VÚB Bratislava - Ružinov 
Kód banky:              0200 
Číslo účtu:                SK11 0200 0000 0000 0412 5062 

 
 
 

Článok II. 
Východiskové informácie 

 
 
2.1. Odberateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č.  343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
postupoval pri verejnom obstarávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v zmysle Zákona o 
verejnom obstarávaní.  

2.2. Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v súlade s výsledkami prieskumu trhu a ponukou poskytovateľa. 

 



Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je – „Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na 

území mestskej časti Bratislava - Ružinov“ . 
3.2. Záväzkom poskytovateľa tejto zmluvy zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú 

odmenu. 

 
 

Článok IV. 
Doba plnenia zmluvy 

 
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 24 mesiacov. 
4.2. Predmet tejto zmluvy bude poskytovateľom realizovaný priebežne, počas doby plnenia tejto zmluvy, na základe 

pokynov objednávateľa. 
4.3. Hlavné miesto poskytovania služieb je: Mestská časť Bratislava — Ružinov. 
4.4. Predmet tejto zmluvy sa považuje za riadne vykonaný, ak v rovnaký deň rozvoz stravy začne a aj sa skončí v areáli 

Domova dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava a predmetné poskytnuté služby boli poskytnuté v súlade s 
prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

Článok V. 
Cena predmetu zmluvy 

 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej príloh odplatu za 

riadne a včas poskytnuté služby. 
5.2. Objem finančných prostriedkov – t. j. maximálna cena za plnenie zmluvy počas platnosti tejto zmluvy t.j. počas 24 

mesiacov poskytovania služieb nepresiahne .....,- € bez DPH, t. j. ..... € s  DPH. 
5.3. Cena zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa Vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, ktorá v sebe 
zahŕňa všetky režijné náklady a predstavuje sumu ..... EUR bez DPH / kalendárny mesiac a... EUR s DPH/ 
kalendárny mesiac 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

 
6.1. Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so všetkou odbornou 

starostlivosťou, ktorú možno pri poctivom obchodnom styku od poskytovateľa požadovať. Poskytovateľ sa 
zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto zmluvy všetky všeobecne záväzné právne predpisy. 

6.2. Poskytovateľ je povinný: 
6.2.1. zabezpečiť k plneniu tejto zmluvy osobu, ktorej bol vydaný platný zdravotný preukaz oprávňujúci k 
manipulácii so stravou; 
6.2.2. zabezpečiť, aby vodič motorového vozidla, ktoré poskytovateľ poskytne k plneniu predmetu tejto zmluvy, 
viedol denník dezinfekcie plochy, na ktorej sa strava rozváža; 
6.2.3. vykonávať dezinfekciu plochy motorového vozidla, na ktorej sa strava rozváža a to každý deň po vykonaní 
rozvozu stravy; 

6.3. Poskytovateľ zaobchádza so všetkými vecami a informáciami, ktoré obdrží v súvislosti s plnením tejto zmluvy, ako 
s dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nesmie takéto veci alebo informácie 
sprístupniť tretej osobe. 

6.4. Poskytovateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej 
súťaže. 

6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii predmetu tejto zmluvy v súčinnosti s objednávateľom. 
6.6. Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na 

základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa 
ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

 



Článok VII. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na uskutočnenie predmetu tejto 

zmluvy a všetky informácie, ktoré má k dispozícii a sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok VIII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
8.1. Objednávateľ cenu zmluvy zaplatí poskytovateľovi v súlade s touto zmluvou a jej prílohami. 
8.2. Platby budú poskytovateľom poskytované priebežne na základe objednávateľom odsúhlasených riadnych faktúr v 

písomnej podobe. Platby budú uskutočnené po ukončení kalendárneho mesiaca a po vystavení faktúry. 
8.3. Odberateľ uhradí poskytovateľovi cenu, uvedenú vo faktúre s DPH. Splatnosť každej faktúry je 30 dní od 

schválenia faktúry objednávateľom. Schválenie faktúry objednávateľom a uskutoční najneskôr do 10 dní odo dňa  
predloženia faktúry poskytovateľom, ak si poskytovateľ splní všetky svoje povinnosti. 

8.4. Odberateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu v termíne splatnosti podľa bodu 8.3. tak, aby úhrada ceny bola 
najneskôr v posledný deň splatnosti poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet poskytovateľa.  

8.5. Odberateľ neposkytne poskytovateľovi preddavky ani zálohy. 
8.6. V prípade dohody zmluvných strán môže byť úhrada za predmet tejto zmluvy zrealizovaná vo zvlášť dohodnutom 

termíne, čo musí byť uvedené vo faktúre. 
8.7. Pre prípad omeškania odberateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre, sa dohodli zmluvné strany, že odberateľ 

zaplatí poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. 

Článok IX. 
Sankcie 

 
9.1. Ak je poskytovateľ v omeškaní s akýmkoľvek plnením podľa zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny zmluvy za každý deň omeškania s plnením poskytovateľa. 
9.2. Poskytovateľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s plnením jeho povinnosti podľa článku VIII tejto 

zmluvy požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 
 

Článok X. 
Zákaz prevodu zmluvných záväzkov 

 
10.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto 

zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. 
10.2. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. 
10.3. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane. 

Článok XI. 
Zánik zmluvného vzťahu 

 
11.1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 
11.2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre poskytovateľa stalo plnenie podstatných 

zmluvných — povinností nemožným. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi poskytovateľovi bez zbytočného 
odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel. 

11.3. Objednávateľ i poskytovateľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
11.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 dní po 

uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. 
11.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak poskytovateľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania 

predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
11.6. Zmluvná strana, ktorá z niektorých vyššie uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 

zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest. 



11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vypovedať zmluvu je možné aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota podľa tohto 
bodu je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve poskytovateľ. 
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku. 
12.3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného práva, bude toto 

ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy 
ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, zmluvné strany nahradia 
toto nevynútiteľné či neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojim obsahom a účelom bude čo 
najviac približovať. 

12.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. 
12.5. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v slovenskej republike. 

Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom a Občianskym zákonníkom v aktuálnom znení platnom v Slovenskej republike. 

12.6. Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy 
a že sú oprávnené s predmetom tejto zmluvy nakladať. Táto zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodnej 
vôle zmluvných strán. 
 

 

 
 
Za dodávateľa:       Za odberateľa: 
 
V Bratislave, dňa                V Bratislave, dňa  
 
..........................................     ........................................... 
       PhDr. Eva Samolejová, MPH 

        Riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 
 

Názov zákazky: „Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na území mestskej časti 
Bratislava - Ružinov“ 
 
 
Obchodné meno uchádzača:  
 
Adresa a sídlo uchádzača: 
 
Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu: 
 
IČO:  
 
IČ DPH: 
 
Bankové spojenie – názov banky: 
 
IBAN: 
 
SWIFT kód banky: 
 
Kontaktné telefónne číslo: 
 
E-mailová adresa: 
 
Internetová adresa: 
 

 

Názov kritéria Merná 
Jednotka 

 

Počet 
jednotiek 

 

celková 
cena. bez 

DPH 
(EUR) 

Sadzba DPH 
(EUR) 

Celková cena. 
 s DPH 
(EUR) 

Najnižšia celková 
cena za predmet 
zákazky 
 

1 mesiac 24 (doplniť!) (doplniť!) (doplniť!) 

 
 
 
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH. 
 
 
Miesto: 
 
Dátum: 
 
 
............................................................................ 
Meno a priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu uchádzača 
Pečiatka, podpis  


