PRÍLOHA Č. 3: FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická7, Bratislava
FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU
na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa internej smernice verejného obstarávateľa
a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača
vyplní uchádzač

„Oprava priestorov školskej kuchyne “
Opis a rozsah predmetu zákazky

Názov: Ladislav Pollák
Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá
zabezpečí plnenie predmetu zákazky.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Kritérium pre hodnotenie ponúk je bližšie špecifikované v Prílohe č. 5
Výzvy.

Sídlo: Hlavná 817/68, 931 01 Šamorín
IČO: 11 850 981
IČ DPH: SK1029688990
Kontaktná osoba: Ladislav Pollák
Telefón: 0905 923 247
Email: ladislav.pollak63@gmail.com

Miesto
realizácie
predmetu
zákazky:
Termín plnenia predmetu zákazky:
Kontaktná osoba:
Podmienky účasti:
Predpokladaná hodnota
zákazky:

Objekt Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, LV 4196
parc. č. .12140
špecifikovaný v Prílohe č. 4 Výzvy
Oľga Bališová, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
obalisova@spmndag.sk, tel.: 0948 866 413, 02/4425 3270
špecifikované v bode č. 4 Výzvy
7 401,47 EUR bez DPH

Názov zákazky

Celková cena
za celý predmet
zákazky v EUR
bez DPH

Sadzba DPH
(%)

Výška DPH
(EUR)

Celková cena
za celý predmet
zákazky v EUR
s DPH

„Odstránenie havárie teplovodného
kanála“

7 401,47

20,00

1 480,29

8 881,76

24.6.2019
………………………
Dátum

Záväzná platnosť ponuky do:
Termín na doručenie ponúk:
Spôsob predkladania ponúk:
Vašu záväznú ponuku nám zašlite
na adresu:

………………………
Podpis oprávnenej osoby

31.08.2019
do 25. 06. 2019 do 15:00 hod.
elektronicky – prostredníctvom e-mailu

Poznámka:
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto zákazky s nízkou hodnotou alebo ju zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a nezadať zákazku žiadnemu z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky,
v obchodných podmienkach a v tomto formulári pre zákazku s nízkou hodnotou.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením tejto
zákazky, zmenou podmienok alebo v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

