Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Zákazka:

Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou

zadávaná postupom podľa 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 zmluvy o dielo
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. 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 Obchodného
zákonníka a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
7. poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky
pri dodržaní všetkých podmienok stanovených vo výzve na predkladanie ponúk
a podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo,
8. nie som v konflikte záujmov, neexistuje dôvod na vylúčenie z procesu verejného
obstarávania, a potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle
ustanovenia § 23 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača
v postupe tohto verejného obstarávania,
b) som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

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

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

