
                            Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponúk 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
 

Názov zákazky: Likvidácia drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a BIO 

odpadu v obci Závod 

 

Údaje:    Obchodné meno uchádzača: .......................................................................... 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ..................................................... 

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

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

 
 
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk: 

 

V cene za likvidáciu 1tony drobného stavebného odpadu  sú zahrnuté všetky náklady 

súvisiace s likvidáciou drobného stavebného odpadu vrátane dopravy, manipulácie s 

kontajnerom, mýta, stojného....  

 

P.č. Predmet zákazky M.J. Jednotková cena 

bez DPH 

Jednotková cena 

s DPH 

1. Likvidácia DSO zo ZDO Závod t   

V cene za likvidáciu 1 tony drevného odpadu uskladňovaného v prenajatom kontajnery  sú 

zahrnuté všetky náklady súvisiace s likvidáciou drevného odpadu vrátane dopravy, 

nájomného za kontajner, manipulácie s kontajnerom, mýta, stojného....  

 

P.č. Predmet zákazky M.J. Jednotková cena 

bez DPH 

Jednotková cena 

s DPH 

1. Likvidácia drevného odpadu 

uskladňovaného v prenajatom 

kontajneri 

t   

V cene za likvidáciu 1 tony drevného odpadu uskladňovaného v kontajneri vo vlastníctve 

obce sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s likvidáciou drevného odpadu vrátane dopravy, 

manipulácie s kontajnerom, mýta, stojného ...  

 

P.č. Predmet zákazky M.J. Jednotková cena 

bez DPH 

Jednotková cena 

s DPH 

1. Likvidácia drevného odpadu 

uskladňovaného v kontajneri vo 

vlastníctve obce 

t   

 

 

 



V cene za likvidáciu 1 tony BIO odpadu uskladňovaného na voľnom priestranstve mimo 

oplotenia ZDO sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s likvidáciou BIO odpadu vrátane 

dopravy, nakládky, vykládky, nájomného za kontajner, manipulácie s kontajnerom, mýta, 

stojného....  

 

P.č. Predmet zákazky M.J. Jednotková cena 

bez DPH 

Jednotková cena 

s DPH 

1. Likvidácia BIO odpadu 

uskladňovaného na voľnom 

priestranstve s nutnosťou 

nakládky 

t   

 

V cene za likvidáciu 1 tony BIO odpadu uskladňovaného v kontajneri vo vlastníctve obce 

umiestneného v areáli ZDO sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s likvidáciou BIO odpadu 

vrátane dopravy, manipulácie s kontajnerom, mýta, stojného....  
 

P.č. Predmet zákazky M.J. Jednotková cena 

bez DPH 

Jednotková cena 

s DPH 

1. Likvidácia BIO odpadu 

uskladňovaného v kontajneri vo 

vlastníctve obce 

t   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

................................................................................. 
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača  

titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 


