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Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

Názov zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie 
„Sokoľ – Výtlak splaškových odpadových vôd do Družstevnej pri Hornáde“ a 
„Sokoľ - Rozšírenie kanalizácie“ 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ, Obecný úrad, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

 

 
 Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ……………………… 

 

 Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 
 

 Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 
 

 Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 
 

. 
 IČO: ………………………………………… 

 

 

Kontaktná osoba uchádzača: ................................................. Druh podniku: malý / stredný / veľký 
 

 

E-mail: ………………………………………… Web: ……………………………………………. 
 

Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

Spracovanie projektovej dokumentácie 

„Sokoľ – Výtlak splaškových odpadových vôd do Družstevnej pri Hornáde“ a 

„Sokoľ - Rozšírenie kanalizácie“ 

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie v € bez 
DPH 

 

Cena za inžiniersku činnosť v € bez DPH  

Cena za autorský dozor v € bez DPH  

Cena sa spoluprácu vo verejnom obstarávaní v € bez DPH  

 
Cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH 

 

 
Výška sadzby DPH v % 

 

 
Výška DPH v € 

 

SPOLU 
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 

 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 

V ………………………………., dňa: ………………… …………………………………… 
  štatutárny zástupca 
  (meno, podpis, pečiatka) 

Bankové spojenie: ………………………………………… Číslo účtu: ……………….……………………… 

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: ………………………………………… 

Telefón: ………………………………………… Fax: ………..…………………………………… 
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Príloha č. 2 

 
 

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
– návrh 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

č.: 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: Obec Sokoľ 

Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

IČO: 00324752 

DIČ: 202 124 5039 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Telefón: 055 / 729 04 68 

E-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

 
Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: ............................................................................ 
 

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: ............................................................................ 
 

 

 
Tel.: ............................................................................ 
  

E-mail: ............................................................................ 
 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

Obchodné meno: ............................................................................ 

Sídlo: ............................................................................ 

IČO: ............................................................................ 

DIČ: ............................................................................ 

 
 

IČ pre DPH: 
Zapísaný v: 

Štatutárny zástupca: ............................................................................ 

Bankové spojenie: ............................................................................ 

Číslo účtu (IBAN): ............................................................................ 

Webová stránka: ............................................................................ 

Druh podniku: ............................................................................ 

mailto:starosta.sokol@gmail.com

