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Príloha č. 3 

 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

Názov zákazky: 

Dodávka, montáž a správa prevádzky elektrických nabíjacích staníc 
pre elektromobily v obci Sečovská Polianka 

 
Identifikačné údaje uchádzača:   
Obchodné meno spoločnosti:  .................................................................................. 

Adresa sídla spoločnosti:   .................................................................................. 

Konateľ spoločnosti:   .................................................................................. 

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

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

IČ DPH:     .................................................................................. 

Oprávnená osoba:   .................................................................................. 

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

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

(ďalej len „dotknutá osoba“)  

 

týmto vyhlasuje, že:  

• je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na 

predmet zákazky, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a 

v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk; 

• všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné; 

• nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

• všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách 

porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, 

že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 

obstarávateľom, bude vylúčená; 

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

obvyklého pobytu;  

• nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností 

v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva 

podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia; 

• dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa Zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; 

• dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie 

verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému 

obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov; 

• u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona            

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov – Konflikt záujmov; 

• dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre 

verejné obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

 

 

 

 

 

 

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

podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


