
Verejný obstarávateľ: “PENZIÓN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

Názov predmetu zákazky: Nákup a dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov 

 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

Názov, sídlo uchádzača, týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením. 

 

 

 

Vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                    podpis, pečiatka   

                         _____________________ 
               Titul, meno, priezvisko, funkcia 
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Čestné vyhlásenie uchádzača - Súhlas s podmienkami súťaže 
 

Uchádzač (obchodné meno, sídlo) ............................................. 

 

 

Čestne vyhlasujem 
- som dôkladne oboznámený a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

s názvom „Nákup a dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov“, ktoré sú určené vo 

výzve na predkladanie ponúk, jej prílohe a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 

v lehote na predkladanie ponúk 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe som porozumel, na to, čo nebolo 

jasné som využil možnosť dorozumievania, a som si vedomý, že ak moja ponuka nebude obsahovať 

všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená 

- disponujem originálnymi vyhotoveniami všetkých predkladaných dokumentov v rámci uvedenej súťaže 

k zákazke s nízkou hodnotou, 

- všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, podpísané 

štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou za neho konať, 

- predkladám iba jednu ponuku a nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku ani nebude 

vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku, 

- dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, 

môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, 

- dávam písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, 

realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži, 

b) som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky, 

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania, 
- dávam písomný súhlas k tomu, že moja ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku 

kontrole verejného obstarávania. 

 

 

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

 

 

 

 

               podpis, pečiatka   

                         _____________________ 
               Titul, meno, priezvisko, funkcia 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK 

 

Predmet zákazky: Nákup a dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov 

 

 

Identifikácia uchádzača: 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

IČO: 

 

Kritérium na hodnotenie ponuky: 

Názov predmetu 

zákazky 

Celková cena bez 

DPH za predmet 

zákazky v € 

DPH 20% Celková cena s DPH 

za predmet zákazky 

v € 
Nákup a dodávka 

čistiacich, dezinfekčných 

a hygienických 

prostriedkov 

   

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a DPH 

nevyčísľuje. 

Platca DPH:   áno*   nie* 

* nehodiace sa prečiarknite  
 

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 

všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 

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

 

  
   

                             podpis, pečiatka                   

                     _____________________ 

               Titul, meno, priezvisko, funkcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verejný obstarávateľ: “PENZIÓN”, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 
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Identifikačné údaje uchádzača 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Právna forma:  

Zapísaný (OR SR, ŽR SR, iné): 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri: 
(označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým 

sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie) 

 

Číslo zápisu: 

Štatutárny zástupca/zástupcovia: 
(Meno, priezvisko, titul, funkcia)  
 

Telefón: 

E-mail: 

Kontaktná osoba: 
(Meno, priezvisko, titul)  

 

Telefón: 

E-mail: 

 

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

  

 

 

 

                   podpis, pečiatka       

                            _____________________ 
               Titul, meno, priezvisko, funkcia 


