
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO) 

Č.: 1/2020 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Borský Svätý Jur 

 Sídlo: 908 79 Borský Svätý Jur 690 

 Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Kratochvílová 

 IČO : 00309401       

 DIČ: 2021049415            

 Email: starosta@borskysvatyjur.sk  

 Telefón: 034 / 777 21 21                            

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Kondesová 

 Telefón: 02 62250308, email:kondesova.jarmila@gmail.com  

1.  Webové sídlo (internetová adresa) verejného obstarávateľa: 

 www.borskysvatyjur.sk 

2. Miesto doručenia ponuky:  Obecný úrad Borský Svätý Jur, 908 79 Borský 

 Svätý Jur  690. 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 90440000-3 

4.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytovaní 

 služieb 

5.  Podrobný opis predmetu zákazky: Viď Príloha č.1 k Výzve na predkladanie 

 cenových ponúk  

6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 32 900 € bez DPH 

7.  Predmet zákazky: Čistenie  a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou  

 do  ČOV pre Obec Borský Svätý Jur 

8. Miesto poskytovania predmetu zákazky: V Obci  Borský Svätý Jur 

9. Lehoty na poskytovanie služieb: od 1.3.2020 do 28.2.2022 

10.  Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný 

 z bežných finančných prostriedkov Obce Borský Svätý Jur. Splatnosť faktúry 14 dní. 

11. Lehota na predloženie ponuky: do 12.2.2020 do 12:00 hod.  

12. Spôsob predloženia ponuky:  

 poštou: na adresu uvedenú v bode I. tejto Výzvy 

 osobne: v podateľni a to Po až Štv. od 8:00 hod do 16:30 hod, Pia od 8:00 hod. do 

 14:00 hod. na adrese uvedenej v bode I. tejto výzvy . 

 Uchádzač na obálku musí napísať: adresu verejného obstarávateľa, svoju adresu a na 

 obálku uviesť:  NEOTVÁRAŤ – súťaž ! 

13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 13.1 Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, 

             IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 

  spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

  ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

mailto:kondesova.jarmila@gmail.com
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  (uchádzač v tejto časti uvedie za seba všetky Identifikačné údaje , 

  ktoré má uvedené aj  verejný obstarávateľ v časti 1. tejto výzvy) 

13.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne 

  špecifikovať podľa určených kritérií)  

 13.3 Doplnený návrh zmluvy musí byť podpísaný konateľom firmy, alebo 

 ním poverenou osobou.  

 14. Splnenie podmienok účasti  

 K cenovej ponuke uchádzač je povinný doložiť: 

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO doložiť doklad o oprávnení 

 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

 zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného 

 registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 

 fotokópia).  (tento doklad nie je potrebné s ponukou zasielať verejný 

 obstarávateľ si ho nájde v systéme) 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO doložením čestného vyhlásenia, 

 že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

 rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

 alebo obvyklého pobytu. (Čestné vyhlásenie je pripojené k Výzve stačí ho 

 len podpísať a poslať s ponukou) 

c) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý 

 nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). 

d) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten ,   

   uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona 

  č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia 

  a to, že: 

   písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie 

   a zdravotnom poistení, neeviduje voči nemu pohľadávky po  

   splatnosti,  

  (tento doklad nie je potrebné zasielať v ponuke, verejný  

  obstarávateľ si ho nájde v systéme) 

 

   písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu  

   Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace. 

  (tento doklad je potrebné zaslať v ponuke, verejný obstarávateľ si 

  ho nemôže nájsť nie je ešte v systéme. 

 

15. Osobitné splnenie podmienok účasti.  

 15.1  Uchádzač je povinný v ponuke predložiť uzatvorenú zmluvu s ČOV v ktorej 

 bude uvedené, že mu ČOV odoberie ročne na zhodnotenie min. 3 500 m3 kalu. Túto 

 povinnosť prevádzkovateľovi ukladá zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a priestupkoch 

 v znení neskorších predpisov a zákona 442/2002 Z .z o verejných  vodovodoch a  

 verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona. 

http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/#doc41


 Bez uzatvorenia zmluvy z ČOV, verejný obstarávateľ uchádzača zo súťaže vylúči aj v  

 prípade, že bude jeho cenová ponuka najnižšia  a to z dôvodu, že nebude mať kde

 vytiahnutý kal zo žúmp vyvážať na zhodnotenie. 

 15.2 Úspešný uchádzač do ponuky musí predložiť doklad, že vlastní motorové 

 vozidlo s obsahom cisterny objemom min. 10 m3 , alebo Čestné vyhlásenie, že na 

 čistenie žúmp a  vývoz do ČOV bude používať vozidlo s cisternou o objeme min. 10 

 m3. V prípade, že uchádzač nemá vozidlo s objemom cisterny min. 10 m3 môže sa 

 súťaže  zúčastniť, nebude vylúčený zo súťaže, ale  v prípade jednorazového vývozu 

 cisternou menšieho objemu ako 10 m3 bude cenu za tento vývoz  účtovať 

 nasledovne:  jednotková cena stanovená pre vývoz 10 m3/10 x skutočne   vyvezený  

 objem menší ako 10m3.   

16. Variantné riešenie sa neumožňuje. 

17. Uchádzač vyhotoví ponuku v slovenskom jazyku (uznáva sa aj český jazyk). 

18. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční: dňa 13.2.2020 o 10:00 hod v kancelárii 

starostky  Obce Borský Svätý Jur. 

Na otváraní obálok sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý predložil ponuku. 

19. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 

20. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

21. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

V Borskom Svätom Jure, 6.2.2020 

 

S pozdravom  

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

starosta obce 

 

 

 

Prílohy: 

 č. 1. Opis predmetu zákazky 

- č. 2 Návrh kritérií na predloženie ponúk 

- č. 3 Návrh zmluvy 

č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača 



       Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk 

Č.: 2/2020 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom plnenia predmetu zákazky „Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou 

vodou do ČOV pre Obec v Borskom Svätom Jure“ je poskytovanie služieb na čistenie  a 

vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou na zhodnotenie do ČOV v zmysle zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona 442/2002 Z. z 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona, ktorou je 

použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v 

domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení. 

Služby  sa budú vykonávať zo zberných miest v Obci Borský Svätý Jur , ktoré sa nachádzajú: 

1.  Kultúrny dom, s. č. 690, obsah žumpy 8 m3 

2.  22 -bytový nájomný dom, s. č. 790, 40 m3 

3.  12 -bytový nájomný dom, s. č. 753 – vchod A, 25 m3 

4.  12 -bytový nájomný dom, s č. 753 – vchod B, 25 m3 

5.  4 -bytový nájomný dom, s. č. 216, 10 m3 

6.  Zdravotné stredisko, s. č. 60, obsah žumpy 15 m3 

7.  Dom smútku, s. č. 716, 8m3 

8.  Futbalový štadión, s. č. 535, 10 m3 

9.  Hasičská zbrojnica, s. č. 684, 1m3  

Predpokladaný ročný počet vývozov 

Mesiac DK č.790 č.753/A č.753/B 

Školská 

bytovka 

Zdravotné 

stredisko 

Dom 

smútku 

SPOLU                        

počet 

vývozov 

Január  1 14 6 4 3 1   29 

Február   14 6 4 3 2   29 

Marec   14 6 4 3 2   29 

Apríl 1 14 6 4 3 2   30 

Máj   14 6 4 3 2   29 

Jún   13 6 4 3 1   27 

Júl 1 14 6 4 3 2   30 

August   14 6 4 3 1   28 

September   14 6 4 3 2   29 

Október   14 6 4 3 2 1 30 

November 1 15 6 4 3 2   31 

December   14 6 4 3 2   29 

Spolu 

vývozov  4 168 72 48 36 21 1 350 

Predpokladané množstvo vyvezenia kalu na ČOV ročne 3 500 m3 

Predpokladané množstvo vyvezenia kalu na ČOV za 2 roky trvania zmluvy 7 000 m3 

Vývoz zo žúmp sa bude uskutočňovať vozidlami, ktoré majú cisternu s objemom 10 m3 



Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky 

Č.:3/2020 

Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Názov predmetu zákazky: „Čistenie  a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do 

ČOV“ pre Obec Borský Svätý Jur“ 

 

Hodnotiaca tabuľka za rok 

P.

č. 

Predmet zákazky MJ 

 

Množst

vo kalu 

Jedn. cena v 

€ za vývoz 

bez DPH 

Počet 

vývozov 

za rok 

Cena 

celkom v 

€ bez 

DPH 

1. Cena za vyčistenie žumpy 

vrátane dopravy na ČOV 

1 vývoz 10 m3  350  

2. Cena za zhodnotenie kalu 

v ČOV 

1 vývoz 10 m3  350  

Spolu riadok 1 až 2  

 

Hodnotiaca tabuľka za 2 roky 

P.

č. 

Predmet zákazky MJ 

 

Množst

vo kalu 

Jedn. cena v 

€ za vývoz 

bez DPH 

Počet 

vývozov 

Cena 

celkom v 

€ bez 

DPH 

1. Cena za vyčistenie žumpy 

vrátane dopravy na ČOV 

1 vývoz 10 m3  700  

2. Cena za zhodnotenie kalu 

v ČOV 

1 vývoz 10 m3  700  

Spolu riadok 1 až 2  

 

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

 

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

            Podpis zodpovednej osoby 



 
Návrh zmluvy 

Zmluva o poskytovaní služieb č. .../2020 
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

( ďalej len „ Zmluva" ) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: 

Sídlo: 

Právna forma: 

Zriadená: 

Štatutárny zástupca: 

   IČO:  

DIČ:  

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

   Číslo účtu:  

Zástupca oprávnený jednať vo   

veciach technických 

Telefón: 

(ďalej len „odberateľ“) 

Obec Borský Svätý Jur 
Č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur 

Právnická osoba 

Zákonom č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

Mgr. Anna Kratochvílová 

00309401 

2021049415 

Nie je platcom DPH 

Prima banka a.s. Senica 

SK41 5600 0000 0032 0200 0002 

Mgr. Anna Kratochvílová 

0347772121 

1.2 Prevádzkovateľ: 

Sídlo:  

Právna forma: 

Zriadená:   

Štatutárny zástupca::       

IČO:    

DIČ :   

IČ DPH:    

Bank. spojenie:  

Č. účtu:            

Zástupca oprávnený jednať  

vo   veciach technických: 

Telefón:                                               

 (ďalej ako „dodávateľ") 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Čl. I 

Preambula 

1. 1      Táto zmluva sa uzatvára podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákazka s nízkou 

hodnotou – na poskytnutie služieb pre Obec Borský Svätý Jur. 

 

Čl. II. 

Predmet plnenia 

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je poskytovanie služieb na čistenie  a vývoz žúmp so 

splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre Obec Borský Svätý Jur, ktorou je použitá voda z 

obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z 

kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení. 

 

2.2 Prevádzkovateľ služby sa zaväzuje vykonávať na základe tejto zmluvy čistenie žúmp a 

vývoz odpadových vôd zo žúmp do ČOV............... v zmysle zákona 364/2004 Z. z. o vodách a 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a  zákona 442/2002 Z. z o 

verejných  vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona, ktoré sa 

nachádzajú: 

1.  Kultúrny dom, s. č. 690, obsah žumpy 8 m3 

2.  22 -bytový nájomný dom, s. č. 790, 40 m3 

3.  12 -bytový nájomný dom, s. č. 753 – vchod A, 25 m3 

4.  12 -bytový nájomný dom, s. č. 753 – vchod B, 25 m3 

5.  4 -bytový nájomný dom, s. č. 216, 10 m3 

6.  Zdravotné stredisko, s. č. 60, obsah žumpy 15 m3 

7.  Dom smútku, s. č. 716, 8m3 

8.  Futbalový štadión, s. č. 535, 10 m3 

9.  Hasičská zbrojnica, s. č. 684, 1m3  

 

Článok III. 
Doba trvania zmluvy 

3.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2020 do 28.2.2022 Zmluvu možno  

rozviazať dohodou strán k určitému dňu písomnou formou. Možno ju tiež rozviazať 

aj výpoveďou. Výpoveď musí byť daná písomne a musí byť doručená druhej 

zmluvnej strane. Výpovedná lehota je tri mesiac a začína plynúť prvým kalendárnym 

dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. 

 
Článok IV.  

 Cena za vykonané služby  

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z. Cena za poskytnutie služby podľa Čl. II a za 

obdobie podľa Čl. III. 

...............................................€ bez DPH 

...............................................DPH 20 % 

...............................................€ s DPH       

  
Slovom:.......................................................................€ s DPH 

 

 



4.2 cena  za  vytiahnutie zo žumpy, prepravu a vyčistenie splaškovej vody za jeden vývoz 

 do ČOV  cisternou o objeme min. 10,00 m3...........€ bez  DPH. 

4.3 V prípade jednorazového vývozu cisternou menšieho objemu ako 10m3 sa cena  za 

 tento vývoz bude účtovať nasledovne:   

 jednotková cena stanovená pre vývoz 10m3/10 (podľa bodu 4.2 zmluvy) x 

 skutočne vyvezený objem menší ako 10m3, 

 

4.4 Prevádzkovateľ bude na základe odovzdaných a odsúhlasených pracovných listov 

 vrátane potvrdenia z  ČOV................ o vývoze odpadových vôd na zhodnotenie  

 fakturovať  vykonané práce najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 

 objednávateľovi. Prílohou faktúry bude: záznam o prevádzke vozidla nákladnej 

 dopravy s vypísanými údajmi o preprave (kilometrovné, čas nakládky, vykládky, 

 miesto vývozu a počet vyvezených žúmp), sprievodný list odpadu – originál 

 potvrdenie o vývoze odpadových vôd zo žúmp na ČOV z každého jedného vývozu 

 s uvedením odvedeného množstva pre každý jeden vývoz, v každom jednom 

 potvrdení musí byť uvedený producent a podpísaná zodpovedná osoba producenta 

 odpadových vôd. 

 Prevádzkovateľ preukáže v štvrťročných intervaloch (k 20- temu dňu mesiaca za 

 predchádzajúci štvrťrok) uhradenie obci fakturovaných poplatkov za odvedené 

 množstvo odpadovej vody na ČOV.  

 

4.4 Objednávateľ je povinný faktúru uhradiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. Ak bude 

 objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr, zaplatí prevádzkovateľovi poplatok z 

 omeškania v hodnote 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania  

 
 

Článok V. 
Rozsah a spôsob plnenia. 

 

5.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že prevádzkovateľ bude vykonávať čistenie 

 žúmp a vývoz  žúmp na zneškodnenie  v zariadení ČOV v ................ 

5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu zabezpečí vývoz 

 odpadových vôd zo žúmp uvedených v bode 2.2. tejto zmluvy do zariadenia ČOV v  

 termínoch dohodnutých s objednávateľom splaškových  vôd.  

5.3 Poskytovateľ bude zabezpečovať vývoz splaškových vôd zo žúmp na ČOV 

 s vozidlom, ktoré má objem cisterny min. 10 m3.    

5.3 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu základných údajov o 

 pôvodcoch odpadov, o množstve a zhodnotení odpadov v zariadení ČOV v ...........  

5.4 Prevádzkovateľ zaznamená rozsah vykonaných prác do „Pracovného listu“ - 

 záznamu o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, ktorý následne podpíšu 

 zástupcovia prevádzkovateľa a zástupcovia objednávateľa  jednotlivých žúmp, čím 

 potvrdia rozsah vykonaných prác.  

5.5 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že ročne vyvezie do ČOV na zhodnotenie 3500  m3 kalu 

 a počas trvania zmluvy t.j. 2 roky  7 000 m3 kalu  

 



Článok VI. 

Kontrola odpadových vôd 
6.5. Splaškové vody nesmú obsahovať látky, ktoré nie sú splaškovými vodami alebo 

 škodia prevádzke ČOV (oleje, fenoly, riedidlá, postrekové látky, vody obsahujúce 

 kovy, atď.). V prípade odôvodnených pochybností o kvalite odpadových vôd 

 preukazuje objednávateľ kvalitu odpadových vôd chemicko-biologickým rozborom.  

6.6 Ak je podozrenie, že do zariadenia ČOV v ............. boli dodané zakázané látky, 

 obsluha ČOV vykoná odber vzoriek za prítomnosti objednávateľa a starostlivo ich 

 označí  a odovzdá na rozbor.  

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 2 rok odo dňa podpisu zmluvy oboma 

 zmluvnými stranami, t. j. do 28.2.2022.  

 

7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

 a účinnosť dňom  po zverejnení na web stránke objednávateľa. 

7.3 Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať len písomnou formou.  

7.4 Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 

 doručení výpovede, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.  

7.5 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú 

 ustanovenia OZ a predpisov, upravujúcich prepravu a odvádzanie odpadových vôd 

 v zmysle  zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a priestupkoch v znení neskorších 

 predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a  zákona 442/2002 Z. z o verejných 

 vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona, ktoré sa 

 nachádzajú: 

7.6 Túto zmluvu je možné meniť iba písomne, formou dodatkov k tejto zmluve po   

 dohode oboch zmluvných strán.  

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre každú zmluvnú 

 stranu.  

7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nie 

 sú si vedomí žiadnych   prekážok,   ktoré by bránili ich platnému uzavretiu. Na dôkaz 

 toho pripojujú k tomu oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Borskom Svätom Jure, dňa .................   V ............., dňa .................. 

 

 

 

Za Odberateľa:      Za Prevádzkovateľa: 

 

 

 

Mgr. Anna Kratochvílová      

      starostka obce         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

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

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

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

názvom „Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV“ pre Obec  

Borský Svätý Jur, 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. 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. 

5. Nedopustili sme 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.  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                             ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                              oprávnenej osoby uchádzača) 

 

 

 


