
                                                                                                                                  Výzva na predloženie ponuky 
                                                                                                                                                              Príloha č.1 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Cenová ponuka, stanovená v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  

"Spracovanie Bilancie kompetencií zamestnancov“ 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo:  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Štatutárny zástupca:  Ing. Jaroslav Baška, predseda  
IČO:  36126624 
DIČ:  2021613275 
IČ DPH:  verejný obstarávateľ nie je platca DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
Číslo účtu: IBAN:  SK08 8180 0000 0070 0063 8153 
 
Identifikácia uchádzača: 
Obchodné meno:   ............................................. 
Sídlo:    ............................................. 
Štatutárny zástupca:  ............................................. 
IČO:    ............................................. 
DIČ:    ............................................. 
IČ DPH:    ............................................. 
Kontaktná osoba:             ............................................ 

E- mail:    ............................................. 
Fax: ............................................. 
Tel.:    ............................................. 
Webová stránka:  ............................................. 
Bankové spojenie:  ............................................. 
Číslo účtu: IBAN:  ............................................ 
 

 
Forma poradenskej aktivity 
poradenského programu 
Bilancia kompetencií 

 
Maximálny 
počet 
účastníkov 
poradenského 
programu 
 

 
Maximálny počet 
zrealizovaných 
hodín poradcom 
u 1 jedného 
účastníka 
poradenského 
programu 

 
Jednotková cena za 
poradcom 
zrealizovanú 
1 hodinu (60 min) 
poradenského 
programu 
na jedného 
účastníka 
v EUR bez DPH 

 
Cena celkom  
za 700 účastníkov  
v EUR bez DPH 

 
Cena celkom  
za 700 účastníkov  
neplatca 
DPH 

Individuálne stretnutia 700 3    

Skupinové stretnutia 700 16    

 Som / nie som platcom DPH – (nehodiace prečiarknite) 
 

Čestné vyhlásenie 
 Ak uchádzač nie je platcom DPH týmto vyhlasuje, že v prípade, ak sa stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú 

fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade s vysúťaženou cenou,  t. j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu                    
s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. 

 Predložením cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s obsahom celej výzvy na predkladanie 
ponúk a jej prílohami vrátane presnej špecifikácie predmetu zákazky a súhlasí s obsahom  Rámcovej dohody uvedenej 
v Prílohe č. 4 výzvy na predkladanie ponúk a súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa 
uvedenými v nej a v prípade úspešnosti je schopný riadne a včas poskytnúť predmet zákazky.  

 Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že ak sa stane úspešným, tento návrh na plnenia kritérií na vyhodnotenie 
ponúk (Cenová ponuka) bude súčasťou uzatvorenej Rámcovej dohody. 

 

V ............................... dňa .......................................   ............................................................... 
           meno a priezvisko, pečiatka a podpis* 
 
*Podpis  uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových  
vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 
 
**Pri plnení zákonných povinností v rámci verejného obstarávania prichádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým                     
je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624. Všetky podrobné informácie                 
k spracúvaniu osobných údajov nájdete na webovej stránke www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov 

Celková cena spolu za predmet zákazky : v EUR bez DPH Výška DPH 
 v EUR 

v EUR s DPH v EUR pre 
neplatcu DPH 

    

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

