
 

Príloha č. 2 výzvy 

Návrh na plnenie kritérií 
 

(vyplní uchádzač) 

 

 

Názov zákazky: Zabezpečenie tlačových služieb 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

číslo účtu vo formáte IBAN:  

kód BIC /SWIFT:  

Kontaktná osoba:  

Telefónne číslo na kontaktnú osobu:  

Email na kontaktnú osobu:  

 

 

PLATITEĽ DPH*: ÁNO NIE 

*Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto dokumente (nehodiace sa prečiarkne).    

 

Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v EUR so zaokrúhlením max. na dve 

desatinné miesta a musí byť vyšší ako nula. 

 

Cena za prenájom zariadení: 

Zariadenie Počet 
Obdobie prenájmu v 

mesiacoch 

Cena 

prenájom 

zariadení / 

mesiac / bez 

DPH 

Cena celkom za 

36 mesiacov bez 

DPH 

A B C D E = D x C 

Zariadenie typ 1 12 36   

Zariadenie typ 2  4 36   

Zariadenie typ 3 3 36   

Cena celkom za prenájom zariadení za 36 mesiacov bez DPH (Sumár stĺpca 

E)  
 

Cena za predpokladané výtlačky / kópie 

Zariadenie 

Predpokladaný 

počet kópií / 

výtlačkov za 36 

mesiacov -  

farebne  

Predpokladaný 

počet kópií / 

výtlačkov za 36 

mesiacov -  

čiernobielo 

Cena za 

kópiu / 

výtlačok ČB 

Cena za kópiu / 

výtlačok 

farebne 

Cena celkom za 

kópiu / 

výtlačok za 

predpokladaný 

počet 

F G H I J 
K = (I x H) + 

(JxG) 

Zariadenie typ 1 267 933 1 117 195    

Zariadenie typ 2  x 230 796  X  

Zariadenie typ 3 x 26 652  x  

Cena celkom za predpokladané výtlačky / kópie za 36 mesiacov bez DPH 

( Sumár stĺpca K) 
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 Cena bez DPH Cena s DPH 

Cena celkom za prenájom zariadení za 36 mesiacov bez DPH 

(Sumár stĺpca E) 
  

Cena celkom za predpokladané výtlačky / kópie za 36 mesiacov 

bez DPH ( Sumár stĺpca K) 
  

Spolu (E+K)   

 

 

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

 

 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na  predloženie 

cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou/realizáciou predmetu zákazky. 

 

 

 

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

Meno, priezvisko a podpis**  

oprávnenej osoby uchádzača 

odtlačok pečiatky 
 

(**elektronický podpis alebo oscanovaný dokument  

       vo formáte .PDF s vlastnoručným podpisom s odtlačkom pečiatky) 
 

 


