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Návrh na plnenie kritéria 
 

 
PREDMET ZÁKAZKY: 
Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu 
 
CPV kódy 
48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 
72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) 
 
Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí: 
Časť 1 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – softvér 
Kód CPV: 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 

    72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) 
 
Časť 2 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – hardvér 
Kód CPV: 30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 

    33195100-4 Monitory 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe  č. 1 výzvy na predloženie ponúk. Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu 
zákazky alebo na všetky. Kompatibilita medzi oboma časťami: áno.  
 
NÁZOV OBSTARÁVATEĽA: 
J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov, IČO: 43 838 651 ; DIČ: 2022484684; IČDPH: SK2022484684 
 
NÁZOV PROJEKTU:  
Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel 
 
HLAVNÝ CPV KÓD;  
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 
 
Doplňujúce CPV kódy; 
72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku) 
48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 
33195100-4 Monitory 
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CENOVÁ PONUKA – žlto podfarbené VYPLNÍ UCHÁDZAČ 
Časť 1 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – softvér 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie, minimálne požadované parametre a že cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 

Cenová ponuka  

Názov logického celku 4: Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu - softvér 

Obchodné meno 
predkladateľa cenovej 

ponuky 

Sídlo 
predkladateľa 

ponuky  

Kontakt na 
predkladateľa 

ponuky 

Celková cena Dátum 
vypracovania 

CP 
Platnosť CP 

Zodpovedá cenová 
ponuka cenám 

obvyklým v danom 
mieste a čase? bez DPH sadzba DPH s DPH 

doplní uchádzač  doplní uchádzač  doplní uchádzač  doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  doplní uchádzač áno/nie 

Typové označenie 
alebo názov 

ponúkaného tovaru 

Obchodné meno 
výrobcu  Merná jednotka  Množstvo Parametre a charakteristiky  Cena jednotlivých 

položiek bez DPH Poznámka 

doplní uchádzač  doplní uchádzač  ks  1 

Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu 
– softvér doplní uchádzač   

Cena za dopravu  doplní uchádzač   

Cena za inštaláciu doplní uchádzač   

 
 
V ..........................dňa.................                                                                   Podpis1 
 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie, minimálne požadované parametre a že cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 
 
                                                           
1 Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 
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CENOVÁ PONUKA – žlto podfarbené VYPLNÍ UCHÁDZAČ 
Časť 2 - Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu – hardvér 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 
 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie, minimálne požadované parametre a že cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 

Cenová ponuka  

Názov logického celku 4: Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu - hardvér 

Obchodné meno 
predkladateľa cenovej 

ponuky 

Sídlo 
predkladateľa 

ponuky  

Kontakt na 
predkladateľa 

ponuky 

Celková cena Dátum 
vypracovania 

CP 
Platnosť CP 

Zodpovedá cenová 
ponuka cenám 

obvyklým v danom 
mieste a čase? bez DPH sadzba DPH s DPH 

doplní uchádzač  doplní uchádzač  doplní uchádzač  doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  

doplní 
uchádzač  doplní uchádzač áno/nie 

Typové označenie 
alebo názov 

ponúkaného tovaru 

Obchodné meno 
výrobcu  Merná jednotka  Množstvo Parametre a charakteristiky  Cena jednotlivých 

položiek bez DPH Poznámka 

doplní uchádzač  doplní uchádzač  ks  1 

Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu 
– hardvér doplní uchádzač   

Cena za dopravu  doplní uchádzač   

Cena za inštaláciu doplní uchádzač   

 
 
V ..........................dňa.................                                                                   Podpis2 
 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie, minimálne požadované parametre a že cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 
                                                           
2 Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 
 


