
Príloha č. 3: 

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

Formulár pre prieskum trhu 
na predloženie ponuky v prieskume trhu podľa internej smernice verejného obstarávateľa 

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:  
                 Orez a výrub drevín 

Identifikačné údaje uchádzača  
(vyplní uchádzač): 

Opis a rozsah predmetu zákazky: Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Email: 

 

Predmetom tohto prieskumu je výber 
najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky.  
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je 
uvedená vo „Výzve na predloženie 
ponuky“.  
Kritérium pre hodnotenie ponúk je 
celková cena za celý predmet zákazky  
v EUR s DPH.  

 

Miesto realizácie predmetu zákazky: 
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14,  
821 03 Bratislava 

Termín plnenia predmetu zákazky: 25. 10. 2019  

Kontaktná osoba pre  prieskum trhu: RNDr. Darina Holubová, 
darina.holubova@horvatha.sk, tel.:+421 2 43 41 30 68 

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 000 € s DPH 

Návrh na plnenie predmetu zákazky 

Položka MJ Množstvo Cena za MJ  
v € bez DPH 

Cena celkom 
v € bez DPH 

Cena celkom  
v € s DPH 

      

      

      

      

Celková cena predmetu zákazky v € bez DPH/s DPH*   

 
 
............................................................                                              ..................................... 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača                                                              dátum 

Termín na doručenie ponúk: 26. 08. 2019 do 12:00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk: Osobne, poštou, e-mailom: skola @horvatha.sk 
 Poznámka:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.  
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym  
z uchádzačov.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre 
prieskum trhu.  
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením 
prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného 
obstarávateľa.  
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