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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 9 ods. 9  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad SR 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: jan.marcek@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistcs.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 
Servis automatických posuvných dverí  

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

 
Servis automatických posuvných dvojkrídlových dverí značky Tormax AG, typ CH 8180 
Bulach (ďalej len „posuvné dvere“) na vstupe do budovy ŠÚ SR na Miletičovej č.3 
v Bratislave v tomto rozsahu: 

a) pravidelná servisná prehliadka zameraná na údržbu posuvných dverí 2 krát ročne 
v polročných intervaloch, 

b) servisný zásah na posuvných dverách v prípade akútnej (náhlej) poruchy, pri ktorej sa 
vyžaduje oprava, výmena časti, súčastí, komponentu, dielca a i. posuvných dverí, ako 
aj v prípade iných havarijných situácii. 

Obdobie, v ktorom je požadované poskytovanie špecifikovaných služieb je do 31. 12. 2018. 

Požadovaná doba na odstránenie technickej poruchy posuvných dverí je v pracovný deň do 
24 hodín od nahlásenia. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov 

Ostatné služby 

 

6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí 

servisných služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, rešpektujúcu dobré 
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mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. Zmluva nesmie obsahovať 
ustanovenie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. 

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Do 31. 12. 2018 od účinnosti zmluvy.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Odporúča sa. 

Kontaktná osoba. Ján Marček, tel.: 02/50236772, mobil: 0905 968 760 

e-mail: jan.marcek@statistics.sk 

Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku. 

Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky, minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou.  

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách. 

10.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. 

10.3 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

10.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od ich doručenia. 

 

12. Podmienky účasti   
12.1. Uchádzačom môže byť podnikateľ – právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická osoba, 

ktorá predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu 
zákazky. 
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13. Obsah cenovej ponuky (Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať) 
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové 
číslo, meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej 
pošty) 

b) doklad/y podľa bodu 12 tejto výzvy, 

c) oprávnenie na servis dverí značky Tormax vydané výrobcom alebo autorizovaným 
dovozcom dverí tohto typu,  

d) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s 
obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2 tejto výzvy, 

e) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom (príloha č. 
1 tejto výzvy), 

f)  návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 23. 04. 2015 do 10.00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax:  02/50236715 

E-mail: jan.marcek@statistics.sk 

 

Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, 

v ktorej je zahrnutá cena za pravidelný servis (8x) a cena za hodinu práce technika 
mimo  pravidelného servisu (v prípade nahlásenia poruchy), v ktorej bude zahrnutá aj 
cena za dopravu, s predpokladanými 20 hodinami počas trvania zmluvy. 

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3. 

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, odmietne podpísať 
zmluvu o  dielo na predmet  zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého 
uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy.  

mailto:jan.marcek@statistics.sk
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Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 
3. Názov predmetu zákazky: Pravidelný servis automatických posuvných dverí 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ v EUR 
bez DPH 

DPH za 
MJ v 
EUR 

Cena za 
MJ 

v EUR s 
DPH 

Celková 
cena 

v EUR s 
DPH 

1. 

 

Pravidelný servis 
automatických dverí počas 
trvania zmluvy 

servis 8   
  

2. 

 
Hodina práce technika

1)
  SH 20   

  

Celková ceny za predmet zákazky  
 

 

1) Hodina práce technika mimo pravidelného servisu (v prípade nahlásenia poruchy) bude 
obsahovať cenu vrátane dopravy. Verejný obstarávateľ predpokladá počas trvania zmluvy 
20 SH práce technika. 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno:     

Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

 

ZMLUVA O SERVISE AUTOMATICKÝCH POSUVNÝCH DVERÍ  

 

Číslo u  objednávateľa: ZML-...-..../2015-500 
Číslo u poskytovateľa: (doplní uchádzač) 

 
uzatvorená podľa § 269 ods.2Obchodného zákonníka 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 
Obchodné meno:  Štatistický úrad Slovenskej republiky  
Sídlo:    Miletičova 3, 824 67 Bratislava  
IČO:    166197   
DIČ:    2020830218 
IBAN:    SK468180000000700007244 
V zastúpení:   PhDr. Lýdia Sliacka, vedúca služobného úradu 
(ďalej len “objednávateľ”) 
 
a 
 
Obchodné meno:   
Sídlo:     
IČO:     
DIČ:     
DPH IČ:     
IBAN:     
Obchodný register:   
Licencia:    
V zastúpení:    
(ďalej len “poskytovateľ”) 

 
Objednávateľ a poskytovateľ sa spolu označujú ako „zmluvné strany“. 
 

Článok I. 
 Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je servis automatických posuvných dvojkrídlových dverí značky 
Tormax AG, typ CH 8180 Bulach (ďalej len „posuvné dvere“) na vstupe do 
administratívnej budovy objednávateľa  v tomto rozsahu: 
a) pravidelná servisná prehliadka zameraná na údržbu posuvných dverí 2 krát ročne 

v polročných intervaloch,  
b) servisný zásah na posuvných dverách v prípade akútnej (náhlej) poruchy, pri ktorej sa 

vyžaduje oprava, výmena časti, súčastí, komponentu, dielca a i.  
 
Rozsah výkonov a činností poskytovaných podľa tejto zmluvy je uvedený nižšie. 
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Článok II. 
Miesto a čas plnenia 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnutú servisnú prehliadku podľa čl. I písm. 

a) tejto zmluvy pravidelne polročne po dobu trvania tejto zmluvy. Pri nahlásení 
servisného zásahu podľa čl. I písm. b) tejto zmluvy sú servisní pracovníci povinní 
dostaviť sa v pracovných dňoch (pondelok – piatok) na miesto opravy najneskôr do 
24 hodín od nahlásenia v čase od 8,00 h do 16,00 h. Mimo týchto dní sa servisný 
zásah vykoná v najbližší pracovný deň. Servisný zásah bude vykonaný na základe 
písomne  (e-mailom)  oznámenej poruchy objednávateľom. Za objednávateľa sú 
poruchu oprávnení nahlasovať meno a priezvisko..................... zamestnancom 
poskytovateľa  

meno a priezvisko (doplní uchádzač) 

e-mail (doplní uchádzač) 

2. telefón číslo (doplní uchádzač) Za čas nahlásenia poruchy sa počíta ten čas, ktorý 
bude uvedený na došlom e-maile. Objednávateľ je povinný vyskytnutú poruchu 
bezodkladne písomne oznámiť a čo najpodrobnejšie ju opísať a poslať e-mailom (v 
prípade viditeľného poškodenia aj digitálnu fotku). Poskytovateľ je povinný vykonať 
servisnú prehliadku a servisný zásah v administratívnej budove objednávateľa v 
Bratislave, Miletičova ulica č. 3. 

3. Poskytovateľ nie je povinný vykonať servisnú prehliadku ani servisný zásah 
v prípade, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny podľa bodu 1, 
čl. IV tejto zmluvy. 

 

Článok III. 

Garancie  - záruky 
 
1. Poskytovateľ na základe zákonnej záruky v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia 

predmetu servisného výkonu objednávateľom od poskytovateľa, poskytuje 
objednávateľovi bezplatnú opravu alebo výmenu súčiastky, opotrebovanej 
časti/dielca/komponentu posuvných dverí, pokiaľ porucha posuvných dverí nebola 
spôsobená zavineným konaním alebo vedome nesprávnou manipuláciou 
s posuvnými dverami zo strany objednávateľa. 

2. Pri výskyte poruchy (po skončení zákonnej záručnej lehoty) na posuvných dverách je 
objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi za servisný zásah cenu podľa čl. 
IV bod 3 tejto zmluvy a cenu použitých náhradných dielcov a súčiastok. 

 

Článok IV. 
Cena servisných výkonov 

 
1. Cena za pravidelnú polročnú servisnú prehliadku podľa čl. I písm. a) je dohodnutá 

vo výške ………… eur bez DPH, sadzba DPH ........  a ………eur s DPH (doplní 
uchádzač) 

2. V cene za pravidelnú polročnú servisnú prehliadku sú zahrnuté náklady na drobný 
použitý inštalačný materiál, drobné údržbové práce, nastavenie funkcionality 
a odstránenie drobných, bežným opotrebovaním vzniknutých nedostatkov a porúch 
posuvných dverí. V cene sú zahrnuté aj náklady na dopravné. 

3. Cena za hodinu servisného technika pri servisnom zásahu podľa čl. I písm. b) je 
dohodnutá vo výške ....... eur bez DPH, sadzba DPH ........ a ........................... eur 
s DPH (doplní uchádzač). 
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4. V cene za hodinu servisného technika je zahrnutá cena práce ako aj náklady na 
dopravné a drobný použitý inštalačný materiál, ako napr. káble, svorkovnice, skrutky, 
matice a pod.  

5. Cena za náhradné diely pri servisnom zásahu sa bude účtovať na základe 
aktuálneho cenníka poskytovateľa. 

6. Fakturácia za služby poskytované podľa tejto zmluvy bude vždy  po ukončení 
pravidelného servisu alebo servisnom zásahu a musí obsahovať podpísanú kópiu 
z montážneho denníka. 

7. Splatnosť faktúr je stanovená na 21 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V 
prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené 
náležitosti daňového dokladu, alebo v nej nebudú správne uvedené údaje, je 
objednávateľ oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie. V takom prípade 
sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
registrovaním opravenej faktúry u objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť doklad  
o poskytnutí služieb,  podpísaný oprávnenými zamestnancami. 

 

 

Článok V. 
Záručné podmienky 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že servisná prehliadka i servisný zásah posuvných 

dverí sú vykonané v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými 
predpismi SR. 

2. Poskytovateľ poskytuje na dodaný materiál a na svoje servisné služby záruku tak, že 
záručná doba začína plynúť dňom podpisu oboma zmluvnými v montážnom denníku. 
Na servisné služby, vrátane servisnej prehliadky je záručná doba ...... mesiacov a na 
dodané náhradné diely je záručné doba určená na 24 mesiacov. 

 
 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
 

 
1. Poskytovateľ je povinný v rámci servisnej prehliadky  podľa čl. I písm. a) tejto zmluvy 

skontrolovať funkčnosť a opotrebovanie jednotlivých častí dverí, skontrolovať 
technické parametre dverí a odstrániť bežné nedostatky spôsobené ich používaním a 
opotrebovaním. Servisná prehliadka spočíva vo vykonávaní úkonov smerujúcich 
k zaisteniu bezporuchovej prevádzky dverí. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať servisné výkony podľa tejto zmluvy 
s odbornou starostlivosťou, poveriť servisnými výkonmi a činnosťami kvalifikované 
osoby, a zodpovedá v plnom rozsahu za riadny, včasný a bezchybný výkon 
servisných výkonov podľa tejto zmluvy. Pri servisných výkonoch uskutočňovaných 
tretími osobami poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi, akoby vykonával tieto 
činnosti sám. 
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3. Poskytovateľ je povinný odstrániť svoje vadné plnenie na vlastné náklady. 

4. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží termíny dojednané podľa čl. II bod 1 tejto 
zmluvy, má objednávateľ právo na zníženie fakturovanej ceny dohodnutej v čl. IV 
tejto zmluvy o 0,05% za každý i začatý deň omeškania. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi riadny výkon servisných činností 
podľa tejto zmluvy, najmä zabezpečením vstupu/prístupu k posuvným dverám v 
dohodnutom termíne a čase. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ objednávateľovi oznámi e-mailom – 
týždeň vykonania servisnej prehliadky 30 dní pred jej plánovaným uskutočnením a 3 
dni presný termín – deň pred jej plánovaným uskutočnením formou telefonickej aj 
elektronickej pripomienky na tel. číslo   02/50236772 a e-mailovú adresu 
jan.marcek@statistics.sk. V prípade ak termín vykonania servisnej prehliadky 
objednávateľovi nevyhovuje, toto oznámi poskytovateľovi písomnou formou 
a dohodne náhradný termín. 

7. Poskytovateľ je povinný pri uskutočňovaní servisných výkonov dodržiavať predpisy 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, udržiavať poriadok 
v mieste ich vykonávania a zaväzuje sa prípadné znečistenie miesta výkonu 
servisných činností bezodkladne po skončení uskutočňovania servisných výkonov 
odstrániť. 

8. Ak v priebehu servisného zásahu vyjde najavo, že posuvné dvere nie je možné 
namieste a v reálnom čase opraviť/dať do prevádzky z dôvodu 
chýbajúceho/poškodeného náhradného dielu, potom servisná hliadka poskytovateľa 
navrhne riešenie na dočasné uzatvorenie stavebného otvoru vhodným spôsobom, 
napr. aj týmito pokazenými posuvnými dverami. Takýto postup sa vzťahuje len na 
prípad nezavineného konania zo strany objednávateľa. 

9. V prípade, že poskytovateľ pri pravidelnej servisnej prehliadke posuvných dverí zistí 
potrebu ich opravy alebo iných servisných výkonov nevyhnutných pre zachovanie ich 
obvyklej a bezporuchovej funkcionality, je povinný uviesť tieto v písomnej správe 
o vykonanej servisnej prehliadke, poučiť objednávateľa o potrebe opráv a iných 
servisných výkonov, ako aj upozorniť objednávateľa na riziko vzniku škôd zo 
zanedbania takejto opravy/vykonania iných servisných výkonov. Písomnú správu 
o vykonaní servisnej prehliadky podpisuje zúčastnená osoba za poskytovateľa na 
jednej strane a objednávateľ na druhej strane. Ak objednávateľ neobjedná takéto 
práce/opravy alebo neumožní ich vykonanie, je povinný znášať prípadné škody, ktoré 
mu vzniknú v dôsledku zanedbania včasnej opravy alebo iného servisného výkonu na 
posuvných dverách o ktorých bol vopred informovaný. 

10. Za porušenie povinnosti poskytovateľa vykonať riadne servisnú prehliadku a servisný 
zásah sa nepovažuje výskyt skrytých vád na posuvných dverách, o ktorých 
poskytovateľ nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol tieto pri 
vykonávaní servisnej prehliadky/servisného zásahu rozpoznať, a to ani v prípade, že 
tieto sa objavia bezprostredne po vykonaní servisnej prehliadky/servisnom zásahu. 
Poskytovateľ je však povinný odstrániť takéto vady bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 48 hodín po doručení náhradného dielu od výrobcu a zabezpečiť, aby v 
dôsledku ich výskytu objednávateľovi nevznikla škoda (napr. zabezpečením dverami 
proti vniknutiu tretích osôb do budovy). V prípade, že objednávateľ neumožní 
poskytovateľovi uskutočniť takéto opatrenia, poskytovateľ nezodpovedá za škodu, 
ktorá by tým objednávateľovi vznikla. Od doby nahlásenej poruchy a vykonaného 
servisného zásahu po dobu odstránenia poruchy, objednávateľ nesmie posuvné 
dvere používať. 

11. Poskytovateľ je povinný viesť o vykonávaných servisných prehliadkach, údržbe, 
opravách a zásahoch montážny denník, v ktorom sú uvedené práce, prípadné opravy 
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a lehoty ich vykonania. Záznam v montážnom denníku musí byť datovaný a 
podpísaný zúčastnenou osobou za poskytovateľa aj objednávateľom. Jeden rovnopis 
záznamu z montážneho denníka si ponecháva objednávateľ. 

 

článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2018 od účinnosti tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť na základe písomnej dohody, 
alebo písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 
výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej porušenia ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka, že všetky vzťahy 
upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán formou písomných dodatkov. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli po vzájomnej dohode, že je prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, jej obsahu porozumeli a svoj súhlas potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo 
vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dva rovnopisy. 

 
 
 
 

V ................., dňa ............................. V Bratislave, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 

 
za poskytovateľa :     za objednávateľa: 

 
 
.......................................................                                         PhDr. Lýdia Sliacka 
               vedúca služobného úradu 
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Príloha č. 3 výzvy 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na 
predmet zákazky: Servis automatických posuvných dverí  

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami 
uvedenými návrhu zmluvy v prílohe č. 2,  
 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné, 
 

- predkladá iba jednu ponuku. 
 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 


