Príloha č. 3 výzvy na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou „Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel“
____________________________________________________________________________________________

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Zákazka: Náhradné

diely na podvozky nákladných motorových vozidiel

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno uchádzača:

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

Adresa/sídlo uchádzača:

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

IČO:

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

Ako uchádzač v procese verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky vyhlásenej verejným
obstarávateľom čestne vyhlasujem, že:
1. bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu rámcovej dohody a bezvýhradne
súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk,
2. spĺňam podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk,
3. všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
4. obsahu výzvy na predkladanie ponúk som rozumel,
5. predložená ponuka obsahuje všetky náležitosti ponuky,
6. navrhované náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel sú originálne a/alebo
OEM a/alebo rovnocenné náhradné diely, čo vhodným spôsobom preukážem k spokojnosti
verejného obstarávateľa,
7. sa môže verejný obstarávateľ spoľahnúť na skutočnosť, že výrobky, ktoré mu budú dodané
v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní, zodpovedajú požiadavkám nevyhnutným
z hľadiska stanoveného účelu, a to aj v prípade, že sú rovnocennej kvality,
8. v predmetnom verejnom obstarávaní predkladám ako uchádzač iba jednu ponuku na predmet
zákazky, ktorá je v súlade s predmetom podnikania,
9. ako uchádzač nie som v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku,
10. som vykonal náležite ošetrenie poskytovaných dôverných a osobných údajov podliehajúcich
utajeniu v rozsahu podľa vôle uchádzača, t. j. dôverných informácií, údajov o obchodnom
tajomstve a osobných údajov v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
11. poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri
dodržaní všetkých podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ponúk a podmienok
uvedených v návrhu rámcovej dohody,

12. nie som v konflikte záujmov a neexistuje dôvod na vylúčenie z procesu verejného obstarávania.

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

...........................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

