VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na predmet zákazky :
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b)
Názov:
Obec Lipovník
Sídlo:
Lipovník č. 164, 049 42 Lipovník
Štát:
Slovenská republika
IČO:
00328464
Profil:
www.lipovnik.sk
Zastúpená:
Róbert Emödi , starosta
Tel.:
+421 905 783 350
E-mail:
sekretariat@obeclipovnik.sk
Zastúpená v predmete verejného obstarávania :
Názov:
ER - STAVING s.r.o.
Sídlo:
Šafárikova 39, 048 01 Rožňava
Štát:
Slovenská republika
IČO:
36714941
Zastúpená:
Erika Szabadosová
Tel.:
+421 905 921 307
E-mail:
erstaving@gmail.com
2. Predmet zákazky
Stavebné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45.00.00.00.
2.1. Názov predmetu zákazky:

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK

2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác , realizácia autobusových zastávok :
• 01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník – Rožňava
• 02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou
• 03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník – Rožňava
• 04 - Zastávka Soroška
podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa. ktoré sú bližšie uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu
zákazky (ďalej len „Opis predmetu zákazky“) a výkaze výmer.
Uchádzač môže uvažovať pri tvorbe ceny pre realizáciu diela s alternatívnymi “alebo ekvivalentnými“ typmi
materiálov v rovnakej alebo vyššej kvalite, ako sú uvedené vo Výzve alebo, alebo, ak výrobok je lepší ako

požadovaný výrobok. Uchádzač je povinný oznámiť, že dodáva ekvivalent a musí prioritne predložiť požadovaný
výrobok.
Ak uchádzač vo svojej ponuke ponúkne náhradu, týkajúcu sa špecifikácie predmetu obstarávania - ekvivalent
konkrétnych výrobcov, výrobných postupov, značiek, patentov, t.j. výrobkov, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky
na minimálne výkonnostné a funkčné požiadavky predmetu, musí táto náhrada/ekvivalent však spĺňať všetky
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je
výrobok určený. Navrhnuté riešenie nesmie byť v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami. Na túto
skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe, kde uvedie ponúkané ekvivalenty a predloží všetky
technické listy, vyhlásenia o zhode resp. certifikáty navrhovaných ekvivalentov a zdôvodnenie, čím predložený
ekvivalent spĺňa všetky úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
účelu, na ktorý je výrobok určený
2.3. Požadovaný rozsah dodania:
Rozsah realizácie prác je uvedený v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
Autobusové zastávky budú realizované v katastrálnom území obce Lipovník . Lehota realizácie
požaduje v trvaní max. 3 mesiacov od prevzatia staveniska.

prác sa

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
• 01 - Zastávka smer Drnava - Lipovník – Rožňava
• 02 - Zastávka smer Rožňava - Lipovník - Jablonov nad Turňou
• 03 - Zastávka smer Jablonov nad Turňou - Lipovník – Rožňava
• 04 - Zastávka Soroška
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú na uskutočnenie predmetu zmluvy.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Verejný obstarávateľ sa uchádza o dotáciu z operačného programu : IROP, Prioritnej osi : 5- Miestny rozvoj
vedený komunitou, MAS Gemer – Rožňava , s aktivitou B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
a spolufinancovaním z vlastných prostriedkov.
Na tento predmet zákazky je určený rozpočet max. vo výške 12 050,52 € bez DPH, ktorého predpokladaná
hodnota bola stanovená rozpočtovým programom v čase pred zverejnením výzvy.
5. Zmluva
5.1
Typ zmluvy na uskutočnenie predmetu zákazky: Zmluva o dielo podľa ust. § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov . Na predloženie výzvy bude vyzvaný iba
víťazný uchádzač.
6.

Príprava a obsah ponuky

6.1

Vyhotovenie ponuky
6.1.1
6.1.2
6.1.3

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom
jazyku.
Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.

6.2

Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a
príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať
do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie
všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť,
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania
zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
V prípade, ak sa stane víťaznou ponukou ponuka uchádzača, ktorý nie je platcom DPH a počas
trvania zmluvy sa ním stane, zmluvná cena ostáva v pôvodne uzavretej zmluvnej ceny.

Obsah ponuky
6.3.1

6.3.2

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa
bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto Výzve, doplnené tak ako je to
stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov
a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a
pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:

a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia uvedené nižšie:
a) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, podľa ust. § 32 ods.1 pís. e ) ( výpis z Obchodného
resp. Živnostenského registra. ) tento doklad môže predložiť ako kópiu.
b) podľa písm. b) doloženým čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu 2 tejto Výzvy.
c) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov
uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu.
e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní
nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie
osobného postavenia.

6.3.3
6.3.4
6.3.5

Vyhlásenia uchádzača
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy tejto Výzvy.
Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v súlade s
informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí
prílohu Výzvy.
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, špecifikovaný v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto
Výzvy.

7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
7.1 Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu
verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú
ako súčasť dokumentácie obstarávania.
7.2 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar/poskytuje
službu/uskutočňuje stavebné práce. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť
uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do
vyhodnotenia.
7.3 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 03.04.2020 12:00 hod. hod. miestneho
času.
7.3.2 Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu : ER - STAVING
s.r.o. Šafárikova 39, 048 01 Rožňava .
7.3.3 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená.
7.3.4 Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie
ponúk.
7.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.1 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 30.09.2020
7.4.2 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom.
7.5 Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky treba uviesť
nasledovné údaje:
- adresa : ER - STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“,
- označenie „ Autobusové zastávky “
8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov

8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH (celková cena).
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.
8.2 Oznámenie výsledkov
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku posúdenia ním
predloženej ponuky na jeho meilovú adresu, ktorú v ponuke uviedol.
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
9. Obchodné podmienky
Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe Zmluvy o dielo.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
•

•
•
•
•
•
•

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov , že účinnosť zmluvy s dodávateľom má odkladaciu
podmienku, ktorá spočíva v tom, že MAS vykoná kontrolu verejného obstarávania bez identifikácie
nedostatkov vo verejnom obstarávaní , ktoré by predstavovali potrebu zrušenia verejného obstarávania
alebo uplatnenia finančnej korekcie v dôsledku porušenia zákona o verejnom obstarávaní alebo
usmernenia RO v oblasti verejného obstarávania . MAS bude kontrolovať VO len po podpise zmluvy o
nenávratný finančný príspevok.
Víťazný uchádzač - dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej
objednávky verejného obstarávateľa , pričom verejný obstarávateľ túto vystaví až po nadobudnutí
účinnosti zmluvy o príspevku.
Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
https://www.crz.gov.sk/, prípadne neskoršie, ak tak ustanoví zmluva.
Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Kúpnej v 4
vyhotoveniach a to do 10 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky.
Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a
zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
fnancie.
Verejný obstarávateľ si uplatňuje sociálny aspekt, budúci zhotoviteľ zamestná min. 1 osobu s
radov dlhodobo nezamestnaných osôb evidovaných Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny.
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.

V Rožňave, dňa 25.03.2020
Erika Szabadososvá
Poverená osoba VO
Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky s prílohami
Príloha: Formuláre, Vyhlásenie uchádzača
Príloha :Identifikačné údaje
Príloha : Návrh na plnenie kritéria
Príloha : Zmluva

Príloha č. 1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK
Realizácia prác pozostáva z nasledovných prác a dodávok :
1. Demontáž existujúcej kovovej konštrukcie s oplechovaním autobusovej zastávky
2. Odstránenie existujúceho asfaltového podložia cca hr. 50mm pod autobusovou zastávkou
3,9x3,14m
3. Odkopávka zeminy – príprava podložia hr. 50mm pod miestom umiestnenia zastávky 4x3m
4. Výkop, štrkové lôžko a betónovanie pätiek 4 ks v rozmere 400x400mm
– výkop 0,4x0,4x0,6m
- štr.lôžko 0,4x0,4x0,1m
- betónová pätka tr.C16/20
5. Podsyp podkladu pod asfaltový kryt hr. 50mm 4x3m
6. Asfaltová betónová vrstva hr. 50mm 4x3m
7. Osadenie trojmodulovej autobusovej zastávky ANTIDELIKVENT Kubko 3000x1500x2250mm.
8. Kotvenie zastávky bude riešené pomocou oceľových kotiev.
9. Povrchová úprava žiarové zinkovanie
10. Opláštenie zastávky (zadná časť a boky) je nerozbitný číry exell (Lexan)
11. Strecha opláštená komôrkovým čírym lexanom s UV ochranou
12. Osadenie lavičiek kov/drevo

Uchádzač môže uvažovať pri tvorbe ceny pre realizáciu diela s alternatívnymi “alebo ekvivalentnými“ typmi
materiálov v rovnakej alebo vyššej kvalite, ako sú uvedené vo Výzve alebo, alebo, ak výrobok je lepší ako
požadovaný výrobok. Uchádzač je povinný oznámiť, že dodáva ekvivalent a musí prioritne predložiť požadovaný
výrobok.

Príloha č. 2

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania :
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK
ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na
preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v .................... dňa ...........................

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

v .................... dňa ...........................

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

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ

Príloha č. 3
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Obchodné meno uchádzača: 1
Adresa sídla uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo telefónu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium

Celková zmluvná cena za predmet
zákazky spolu (EUR)

Cena bez DPH

.................
EUR

DPH

.................
EUR

Cena s DPH
.................
EUR

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným obstarávateľom:
Obec Lipovník na predmet zákazky: MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK
V OBCI LIPOVNÍK
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.
V.............................. dňa ......................
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

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

meno a priezvisko, funkcia 2

V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.
2
Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových
vzťahoch.
1

Príloha č. 4

PONUKA

predložená podľa § 117 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky:
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK

Predkladá uchádzač:
Obchodný názov uchádzača:
Adresa sídla:
IČO:
IČ DPH SK:

(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):

IBAN :
Meno štatutárneho zástupcu
uchádzača:
Kontaktná osoba pre toto verejné
obstarávanie:
Kontakty:

Štatutárneho zástupcu uchádzača

Kontaktnej osoby uchádzača pre
účely tohto verejného obstarávania:

Telefón ( mobilný ):
E-.mail:

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

Meno štatutárneho orgánu uchádzača
Podpis

Príloha č. 5

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
....................................................................................................................................................................................

týmto vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK
ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na
preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

v ..................

.. dňa ...........................

Pozn.: POVINNÉ

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

Príloha .6

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov zákazky:
MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V OBCI LIPOVNÍK

................................................................................................................................................................
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač,
ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie
vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť
dátum), týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
 som nevyvíjal a nebudem vyvíjaťvoč
iž
iadnej osobe na strane verejného obstarávateľ
a, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“),
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
 som neposkytol a neposkytnem akejkoľ
vek č
o i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto
zákazky,
 budem bezodkladne informovaťverejného obstarávateľ
a o akejkoľ
vek situácii, ktorá je považ
ovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného
obstarávania,
 poskytnem verejnému obstarávateľ
ovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné
informácie.

V ......................................... dňa ......................................
–––––––––––––––––––––––––(doplniť podpis)

