Príloha č. 3
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Názov predmetu zákazky:
„Kancelárske potreby“
uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štat. orgán:
Zapísaný:
týmto vyhlasuje, že
 súhlasí s podmienkami verejného obstarávania “Kancelárske potreby”, ktoré sú určené vo
výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
 berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom,
ktoré uchádzač uviedol v ponuke, je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe,
 je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy
o dielo, vrátane všetkých jej príloh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasí,
 nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §
32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
 sa nedopustil 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,
 sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

V súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzuje neprítomnosť konfliktu
záujmov v tom, že:
a) nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle
ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“)
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe
tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) bude 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,
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym
následkom.

V ..................................... dňa .....................
................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu

