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Čestné vyhlásenie  
 

Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme 

si preštudovali Výzvu na predkladanie ponúk a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.  

 

Názov uchádzača:  

Sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:  

E-mailový kontakt uchádzača:  

 

Čestné vyhlásenie uchádzača:  

Uchádzač týmto vyhlasuje, že :  

1. súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarývania “Modernizácia školskej 
posilňovne”, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,  

2. bol dôkladne oboznámený s úplným obsahom výzvy na predkladanie ponúk, vrátane všetkých 
jej príloh a s ich obsahom bezvýhradne súhlasím,  

3. uvedená cena v predkladanej ponuke je konečná cena s DPH za kompletné dodanie predmetu 
zákazky,  

4. 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. 

5. nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné 
a sociálne zabezpečenie,  

6. je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo práce v rozsahu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky (príloha – informačný výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského 
registra SR  alebo iného príslušného registra dodávateľa).  

7. 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.  

 
 
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..................    

 

          pečiatka, podpis  


