Príloha č.1 : Autobusová doprava na podujatie KONC JAK ŽIVÉ
M.j.
Typ

zadanie

trasa

Dňa 26.03.2022 vyzdvihnutie účastníkov
preprava osôb
Viničné, Obecný úrad,
prostredníctvo
pristúpia účastníci v Pezinku, Holubyho Viničné - Pezinok m prenájmu
zastávka Pezinok, nám,
Bratislava - Stupava
autobusu so
pristúpia účastníci Bratislava, zastávka MHD
- Zohor
šoférom
Patrónka, pristúpia účastníci Stupava, doprava
na miesto podujatia Zohor Kultúrny dom

Dňa 26.03.2022 vyzdvihnutie účastníkov
preprava osôb
Kultúrny dom Zohor,
prostredníctvo
Zohor - Stupava a rozvoz účastníkov nasledovne: Stupava,
m prenájmu
Bratislava - Pezinok
následne Bratislava, zastávka MHD Patrónka,
autobusu so
- Viničné
následne Pezinok, Holubyho - zastávka Pezinok,
šoférom
nám, následne Viničné, Obecný úrad

počet
prepravovaných
osôb

45

časový harmonogram

objem

periodicita

podm. dodania

Predpokladaný počet
m.j.

cena zahrňuje

prenájom
Dňa 26.03.2022 o 12:30 vyzdvihnutie účastníkov Viničné,
autobusu s
Obecný úrad,
Vrátane dopravy na vodičom,štartovn
pristúpia účastníci v Pezinku, Holubyho - zastávka Pezinok,
miesto plnenia, výborný é, dopravu na
nám.,
technický stav
miesto
1 autobus jednorázovo
pristúpia účastníci Bratislava, zastávka MHD Patrónka ,
vozidiel,čisté, upratané, nástupu,prepravu
pristúpia účastníci Stupava, doprava na miesto podujatia
podmienka kúrenie
na miesto
Zohor Kultúrny dom
určenia, stojné,
najneskôr do 14:15 hod.
nástup a
prepravu nazad

prenájom
autobusu s
vodičom na
trase

1

prenájom
autobusu s
vodičom,štartovn
Vrátane dopravy na
é, dopravu na
miesto plnenia, výborný
miesto
1 autobus jednorázovo
technický stav
nástupu,prepravu
vozidiel,čisté, upratané,
na miesto
podmienka kúrenie
určenia, stojné,
nástup a
prepravu nazad

prenájom
autobusu s
vodičom na
trase

1

45

Dňa 26.03.2022 o cca 19:45 hod. odchod z Kultúrneho
domu Zohor,
a rozvoz účastníkov nasledovne: Stupava, následne
Bratislava,zastávka MHD Patrónka ,
následne Pezinok, Holubyho - zastávka Pezinok, nám,
následne Viničné, Obecný úrad

Cena za 1
m.j. bez
DPH

Cena
celkom bez
DPH za
počet m.j.

Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
Spolu výška 20 % DPH v EUR
Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH

(adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi)

podpis osoby oprávnenej
jednať za uchádzača,
alebo v jeho mene,
pečiatka

Príloha č. 2
Identifikačné údaje uchádzača
doprava na podujatie Konc jak živé“

"Autobusová

Obchodný názov spoločnosti:
Ulica, číslo:
PSČ:
Mesto:
Internetová stránky:
Štatutárny zástupca
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
Všeobecné identifikačné údaje
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
e-mail:
V....................., dňa ..................
............................................
podpis a pečiatka

Príloha č. 3

Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto

vyhlasuje,

že

je

dôkladne

oboznámený

a súhlasí

s podmienkami

obstarávania: ,,Autobusová doprava na podujatie Konc jak živé“, ktoré sú určené
vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
-

všetky

vyhlásenia,

potvrdenia,

doklady,

dokumenty

a údaje

uvedené

v ponuke sú pravdivé a úplné,
-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo
politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné
kapacityby použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo
technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá
ponuku.

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

...................................................
Podpis a pečiatka

Čestné vyhlásenie

Uchádzač (obchodné meno a sídlo
podnikania) .............................................................................................................
................................................................................................................................
.............
týmto vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného
postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V............................ dňa...................................

....................................
meno a priezvisko,
funkcia
podpis

