Mestská časť – Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Príloha č. 1

Energetický certifikát budovy
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. č. 1208
1. Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno:
Zastúpený:
Obchodné sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
2. Cenová ponuka na určenie predpokladanej hodnoty zákazky:
Položka

Cena bez DPH v €

Energetický certifikát
budovy
Som / nie som platcom DPH*
*nehodiace sa preškrtnite
Miesto a dátum:
Štatutárny zástupca uchádzača:
Ponuku vypracoval:
Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky:
Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala:

Sadzba DPH v €

CENA VRÁTANE
DPH v €

Mestská časť – Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Príloha č. 2
Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami zadávania zákazky

Uchádzač : ...............................................................................................................
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami pre zadávania zákazky s názvom zákazky
“Energetický certifikát budovy” so všetkými náležitosťami ktoré určil verejný obstarávateľ
vo Výzve na predloženie ponuky.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a
úplné.
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Vyhlasujeme, že sme oprávnený podnikať v požadovanom predmete obstarávania a ku
podpisu zmluvy o tom predložíme doklad.
Miesto a dátum:
Štatutárny zástupca uchádzača:
Ponuku vypracoval:
Podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala:

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

Uchádzač: ........................................................................................................

týmto čestne vyhlasujeme, že v zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

Miesto a dátum:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis:

