Príloha č.1 Špecifikácia Tlačoviny na podujatie AMFO

Predpokladaný počet
m.j.

M.j.
Typ

zadanie

formát

farebnosť

papier

väzba/úprava

papier biely
hladký
Brožúra
neštrukturovan
21x21cm,ob
ý s FSC
álka: 4str
certifikátom
neperiodick
obálka:4str
4+4,250g/m
(napr. Magno
á
4+4 ,
2,vnútro 16 21x21cm
plus silk) : väzba 2x V1
publikáciavnútro:16
strán
obálka
spravodaj
strán 4+4
4+4,130g/m
250g/m2,
2 väzba2x
pololesk/lesk ,
V1
vnútro
lesk/pololesk
130g/m2 OF

plagáty

formát A2,
135-150g/m
2,
pololesk/pol
omat,
farebnosť
4+0

A2

4+0

135-150g/m2

náklad

periodicita podm. dodania cena zahrňuje

350 ks

do 5 dní od
dodania TP,
tlač, balenie,
expedícia do
expedíciu do
jednorázovo sídla zadávateľa
sídla
MOS , TP dodá
objednávateľa,
obstarávateľ
elektronicky,

ks

350

20ks

do 5 dní od
dodania TP,
tlač, balenie,
expedícia do
expedíciu do
sídla zadávateľa
jednorázovo
sídla
MOS, TP dodá
objednávateľa
obstarávateľ
elektronicky

ks

20

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
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
"Tlačoviny na podujatie AMFO"
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: ,,Tlačoviny na podujatie AMFO “, 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
kapacity 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

Príloha č. 3

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

