
Obchodné meno a adresa sídla uchádzača: 

 

................................................................................................................................................... 

 

  Obec Nižná Kamenica 

  Nižná Kamenica 60,  

 044 45  Nižná Kamenica 

 

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V ........................ 

................................ .............................. ........................................ ........................... 

Vec: 

Predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Na základe výzvy na predloženie ponuky (ďalej „Výzva“), pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 

Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 

„zákon o VO“) Vám zasielame túto ponuku a v prílohe ďalšie doklady a dokumenty požadované v uvedenej 

výzve. 

1. Názov predmetu zákazky. 

Vypracovanie PD pre Rozšírenie NN siete a Rozšírenie verejného osvetlenia na stavbe IBV NIŽNÁ 

KAMENICA - „vilová štvrť“. 

2. Opis predmetu zákazky. 

Stupeň projektu: Pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. 

Rozsah projektu: PD  bude vypracovaná v šiestich vyhotoveniach spôsobom, ktorý zaručuje stálosť 

tlače a v elektronickej forme na CD (DVD). 

a) vypracovanie projektu pre stavebné konanie obsahujúce sprievodné a technické správy, 

koordinačné, vytyčovacie a stavebné výkresy všetkých stavebných objektov, projektu organizácie 

výstavby, rozpočtu a neoceneného výkazu výmer, všetko v rozsahu zodpovedajúcom charakteru 

a povahe predmetu zákazky a príslušnej platnej legislatívy.  

b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok stavebného povolenia do 

projektu, časový plán výstavby, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rozsahu 

zodpovedajúcom charakteru a povahe predmetu zákazky a príslušnej platnej legislatívy. 

Projektant pri vypracovaní PD bude rešpektovať Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k výzve na 

predloženie ponuky. 

PD bude vypracovaná v šiestich vyhotoveniach spôsobom, ktorý zaručuje stálosť tlače 

a v elektronickej forme na CD (DVD). 



Uchádzač akceptuje právo verejného obstarávateľa použiť PD ako súčasť súťažných podkladov pre 

výber dodávateľa stavebných prác postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).  

3. Návrh ceny predmetu zákazky. 

P.č. Predmet zákazky Cena bez DPH v eur 

1 PD NN sietí   

2 PD verejného osvetlenia   

 
cena spolu bez DPH v eur   

 
DPH pri sadzbe ....... % v eur   

 
Celková cena v eur   

 

Vyhlásenie k DPH 
1
: 

 Som/Sme platcom DPH 

 Nie som/ Nie sme platcom DPH 

 

Vyhlásenie k zápisu do zoznamu podnikateľov 
2
: 

 Som/Sme zapísaný v zozname podnikateľov podľa Zákona o verejnom obstarávaní 

 Nie som/ Nie sme zapísaný v zozname podnikateľov podľa Zákona o verejnom obstarávaní 

 

Vyhlásenie k obchodným podmienkam uvedeným vo výzve: 

Podaním tejto ponuky potvrdzujeme zároveň, že sme sa zoznámili s predmetom zákazky a s obchodnými 

podmienkami uvedenými v Odd. II a III výzvy na predloženie ponuky a že s nimi súhlasíme a v prípade 

úspešnosti našej ponuky predložíme návrh zmluvy vrátane prílohy č. 1, v ktorom budeme akceptovať 

požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v Odd. II a III výzvy na predloženie ponuky. 

Prílohy: ........... 

 

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

 .................................................. 

 Meno, Priezvisko a podpis  

 štatutárneho orgánu uchádzača 
3
 

 

                                                
1
 Hodiace sa zaškrtnúť. V prípade ak uchádzač je platcom DPH uvedie Cenu za celý predmet zákazky bez DPH v eur, 

DPH v eur a Celkovú cenu za celý predmet zákazky v eur ako súčet Ceny bez DPH a DPH. V prípade ak uchádzač nie 
je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za celý predmet zákazky v eur. 
2
 Hodiace sa zaškrtnúť. 

3
 Dokument musí byť potvrdený uchádzačom spôsobom ako je to uvedené vo výpise z obchodného registra, 

živnostenského listu alebo iného dokladu o oprávnení k podnikaniu.  

 


