SÚŤAŽNÉ PODKLADY K ZRIADENIU DNS
Nadlimitná zákazka „Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá“

__________________________________________________________________________________
Príloha č. 1 súťažných podkladov

ŽIADOSŤ O ZARADENIE
DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU
Identifikačné údaje záujemcu
Obchodné meno/ názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Splnomocnená osoba:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:
Webové sídlo:

Záujemca týmto žiada verejného obstarávateľa o zaradenie do dynamického nákupného
systému (DNS) s názvom:

„Náhradné diely na nákladné motorové vozidlá“ pre kategóriu/kategórie tovaru:
I.
II.

Kategória – Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel ☐
Kategória – Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel ☐

(uchádzač označí správne zaškrtávacie pole pre jednu alebo obidve kategórie tovaru, do ktorých
žiada o zaradenie)

Zoznam príloh:
- Splnomocnenie na zastupovanie záujemcu, ak žiadosť o zaradenie do DNS podpisuje
iná osoba ako štatutárny zástupca,
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 a § 34 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- Záujemca doplní ďalšie doklady/dokumenty podľa predkladanej žiadosti o zaradenie
do DNS.
V..................................dňa................

_____________________________________
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu záujemcu/
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
odtlačok pečiatky

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K ZRIADENIU DNS
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__________________________________________________________________________________

VYHLÁSENIE ZÁUJEMCU
Záujemca
....................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov*)

týmto vyhlasujem, že
•

súhlasím s podmienkami dynamického nákupného systému „Náhradné diely na
nákladné motorové vozidlá“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom;

•

beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré
som uviedol v žiadosti, je zákonné, vykonávané v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 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;

•

som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov vrátane všetkých
príloh a dokumentov, na ktoré sa dynamický nákupný systém odvoláva;

•

všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé
a úplné;

•

predkladám iba jednu žiadosť a nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný
záujemca/uchádzač predkladá žiadosť1.

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

...............................................
podpis

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

..............................................
podpis

*doplniť podľa potreby

1

Podľa § 49 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov môže uchádzač predložiť iba jednu ponuku, uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Vzhľadom na povahu DNS nejde v tejto fáze o predkladanie ponúk, ale o predkladanie žiadostí o zaradenie do
DNS.
Predmetný záväzok zaväzuje k tomu, aby jedna a tá istá spoločnosť nepredložila jednu žiadosť o zaradenie do
DNS samostatne a zároveň ďalšiu žiadosť o zaradenie do DNS ako člen skupiny dodávateľov.
Skutočnosť, že uchádzač predkladá žiadosť o zaradenie do DNS samostatne, nevylučuje, aby neskôr počas
plnenia využil na dodanie tovarov svojich subdodávateľov. Využitie subdodávateľov pri plnení konkrétnej zákazky
sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nepovažuje za realizovanie zákazky ako skupina dodávateľov.

