
 
Príloha č. 1 
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE   UCHÁDZAČA  

 
 

Predmet zákazky (§ 3 zákona ods.  3) : Stavebné práce  

Názov zákazky :  

ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V 
HRUŠOVE 

  

 Postup podľa :     Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania 
zákazky podľa § 113 až 115 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 

  

            

 

I. Názov, sídlo uchádzača 
 

Obchodné meno : IČO : 

DIČ   

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

Meil.:  

IBAN :   

Spoločnosť zapísaná  v Obchodnom  registri  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………………. dňa ........................ 



 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
 
 

 
Názov zákazky:   

ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 

 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača:  
Názov uchádzača:   ........................................................... 
 
Sídlo uchádzača:     ..........................................................  
 
IČO uchádzača:       ......................................................... 
 
E-mail kont. osoby:..........................................................   
 
Telefón kont. osoby : ....................................................... 
 
 

P. č. Položky predmetu obstarávania Cena za všetky 
MJ bez DPH 

Výška DPH 
20 % 

(za všetky 
MJ) 

Cena celkom vrátane DPH – konečná 
cena 

(za všetky MJ) 

1.  

 
 
 
 
Výstavba  manipulačného  skladu 
 
 
 
 
 

   

Cena celkom za celý predmet zákazky:   
 
 
 
 

Ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
v ponuke na to upozorní. 
 

Vyplnené dňa: 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                               

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, 
priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch 



 
 
 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA/ZÁUJEMCU 

 

Uchádzača/záujemcu:  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom:  

ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 

, ktoré určil verejný obstarávateľ. 
1. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
2. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
3. Nedopustili sme 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 mi bola právoplatne 
uložená sankcia. 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.  
 

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                                        oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 



 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Názov zákazky:  

ÚDRŽBA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V HRUŠOVE 

 
 

..................................................................................................................................................................... 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, 
ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie 
vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť 
dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

1.  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 nášho postavenia v súťaži,  

2.  som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 
tejto zákazky,  

3.  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,  

4.  poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie.  

 

 

 

V ......................................... dňa ...................................... 

–––––––––––––––––––––––––-  

(doplniť podpis) 
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