
Č.: 4/2020 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

 

Uchádzač:  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet 

 zákazky pod názvom: „Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk v obci Sekule“  

 ktoré určil verejný  obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 

 úplné.  

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

 obvyklého pobytu, 

4. Nedopustil 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, 

5. Nedopustili som sa v predchádzajúcich dvoch  rokoch od vyhlásenia alebo 

 preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 

 povinností. 

6. 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.  

7. Vyhlasujem, že sa v rámci tejto zákazky som sa nedopustil konania, ktoré  by 

 mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona  343/2015 o 

 verejnom obstarávaní. Som si vedomí, pokiaľ by verejný  obstarávateľ zistil, že ku 

 takémuto konaniu došlo, bude moja ponuka   vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

8. Vyhlasujem, že mi nebola  uložená sankcia za porušenie povinností v oblasti 

 sociálneho práva. 

9.  Zaväzujem sa, že v prípade, ak budem potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity 

 pre  zhotovenie Diela, zamestnám osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané v zmysle 

 § 8 zákona č.  5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

 zákonov a prípadne  zároveň patria k marginalizovanej rómskej komunite. V prípade 

 potreby tieto osoby  zamestnám buď na pracovný pomer na plný / skrátený 

 pracovný úväzok, na dobu určitú,  alebo na dohodu o prácach vykonávaných 

 mimopracovného pomeru a pod. 

10.  Vyhlasujem a beriem na vedomie vrátane prípadných subdodávateľov, strpím výkon 

 kontroly,  auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas 



 platnosti a účinnosti  zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú 

 má verejný obstarávateľ  uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to 

 oprávnenými osobami, a poskytnúť  im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 


