
Príloha č. 3 k výzve - vzor 

 
FORMULÁR  - PREDLOŽENIE PONUKY  

__________________________________________________ 
 
Predmet zákazky:         „ REKONŠTRUKCIA  KULTÚRNEHO DOMU V OBCI JASENOVCE “   
 

 

Verejný obstarávateľ:     Obec Jasenovce  
 

 

Sídlo:                              Jasenovce 9, 094 05 Holčíkovce 
 

 

IČO:                                00332437 
 

 

 
1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZA ČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATE ĽOV1  
 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača/člena skupiny    

 

Sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača/člena 
skupiny  

 

Štatutárny organ 
uchádzača/člena skupiny  

 

Poštová adresa na 
doručovanie písomností 

 

Právna forma 
 

IČO  
 

DIČ 
 

IČ DPH (ak je platca) 
 

Zápis v registri 
 

Pozícia v skupine 
dodávateľov2  

 
Líder skupiny dodávateľov/člen skupiny dodávateľov 3 
 

 
2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača/skupiny dodávateľov 

s verejným obstarávateľom) 
        

Meno a priezvisko   

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača  

 

Doručovacia adresa   

Telefón   

E-mail  

                                                           
1 Nehodiace sa škrtnúť 
2 Bod 1 – identifikácia uchádzača v prípade skupiny dodávateľov vyplní každý člen skupiny dodávateľov  
3 Nehodiace škrtnúť  



 
3 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané 
vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.  

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
     Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača 

 
týmto vyhlasujem/e , 

 
že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto súťaž v celom 
rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných 
podkladoch ponúkame uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom: 

 
„ REKONŠTRUKCIA  KULTÚRNEHO DOMU V OBCI JASENOVCE “  

 
v zmysle nami predloženej ponuky. 
 
Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do: 31.12.2019 
 
Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom 
inom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov. 
V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať 
verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a 
súhlasíme, že  akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke  úmyselne 
poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, 
ktorá je jej výsledkom. 
 
 
V ………………., dňa …………   
 
 
 
 
         
 …………………………………………….                                      

       Podpis a otlačok pečiatky uchádzača 
                                                                                                              (Meno a priezvisko, funkcia.. 

funkcia)  
  



  
3A VYHLÁSENIE UCHÁDZA ČA- SKUPINY DODÁVATE ĽOV 4 
Skupina dodávateľov – jej členovia uvedení v bode 1 tohto formulára musia ako súčasť svojej ponuky 
predložiť podpísané vyhlásenie na nižšie priloženom formulári.  

 
VYHLÁSENIE ČLENOV SKUPINY DODÁVATE ĽOV  

 
     Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia členov 
skupiny dodávateľov  
  

týmto vyhlasujem/e , 
 
že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto súťaž v celom 
rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk  a v súťažných 
podkladoch ponúkame uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom:   

 
„ REKONŠTRUKCIA  KULTÚRNEHO DOMU V OBCI JASENOVCE “  

 
v zmysle nami predloženej ponuky. 
Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do 31.12.2019 
Ponuku predkladáme ako skupina dodávateľov.  
Zároveň vyhlasujeme, že zotrváme v skupine počas celej lehoty postupu zadávania zákazky a v 
prípade, ak bude ponuka skupiny prijatá, vytvoríme právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom 
inom vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave súťažných podkladov. 
V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať 
verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a 
súhlasíme, že  akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke  úmyselne 
poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, 
ktorá je jej výsledkom. 
 
 
V ………………., dňa …………   

  
…………………………………………………………………………………… 

Podpis oprávnenej osoby 
za člena skupiny                                                                                                             
( Meno a priezvisko, titl. 
Funkcia, Obchodné 
meno) 

 
………………………………………………………………………………….. 

Podpis oprávnenej 
osoby za člena skupiny                                                                                                       
(Meno a priezvisko,titl. 
Funkcia, Obchodné 
meno) 
 

 

                                                           
4 Použije sa v prípade predkladanie ponuky skupinou dodávateľov  


