
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

Názov zákazky:  Výmena strešného plášťa na KD Klenová 
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 Názov / obchodné meno:  

Adresa sídla / miesto podnikania:   

IČO:  

 

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem(e), že: 

▪ Som/sme oprávnený dodávať tovar. 

▪ Nemám(e) uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej  republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

▪ Vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) a bezvýhradne rozumiem(e) podmienkam uvedeným vo Výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch poskytnutých verejným obstarávateľom. 

▪ Vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné. 

▪ Dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Týmto tiež súhlasíme so spracovaním poskytnutých osobných 
údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, 
poskytnutých v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, 
telefónny kontakt, je verejný obstarávateľ oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného 
obstarávania po dobu trvania vyhlásenej súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na 
osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje. 

▪ Naša spoločnosť nie je čo i len v potenciálnom konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, jeho 
zamestnancom alebo vo vzťahu k osobám, ktoré sa podieľali pri príprave a realizácii verejného obstarávania. 

 

Dátum: ......................... 
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1 Identifikačné údaje uchádzača v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.  
2 Meno a priezvisko, funkcia. 

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača 
+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného  registra, do ktorého je uchádzač zapísaný) 


