
Príloha č.3  – Návrh na plnenie kritérií 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky : 
„Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – rekonštrukcia vchodových dverí a okien na 
chodbách“ 

 
Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 
IČO: 
Právna forma: 
e-mail: 
telefónne číslo: 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:  ..................................................... 
 
DPH v EUR:      ..................................................... 
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
(návrh na plnenie kritéria):    ..................................................... 
 

Cena za predmet zákazky je celková, konečná vrátane všetkých nákladov uchádzača na predmet 
zákazky. 
V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. 
Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových 
konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-
montážnymi prácami (murárske práce a omietky) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene je aj zameranie. 
    
* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v 
EUR s DPH” sumu zo stĺpca „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú 
sadzbu DPH. 
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky 
v EUR s DPH” rovnakú sumu ako uviedol v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.  
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s 
DPH” sumu zo stĺpca „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla 
uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky 
verejný obstarávateľ). 

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj). 
 
               

 
V ……………….…….., dňa ....................   ………………………………....................... 
uviesť miesto a dátum podpisu   vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača 
Poznámka: 

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta. 


