
Príloha k Výzve č. 1: 

VYHLÁSENIE     UCHÁDZAČA 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže ako aj so zmluvou k zákazke s názvom „Návrh 
scenára a organizácia Európskeho týždňa športu“, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve 
na predloženie cenovej ponuky. 

2. Vyhlasujeme,  že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom 
inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,  

4.  (týka sa iba skupiny – obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a osoba 
oprávnená konať za člena skupiny) 
.................................................................  
.................................................................  
................................................................. 
vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky 
zo strany verejného obstarávateľa vyhlasujeme, že ešte pred prijatím zmluvy vytvoríme 
požadované právne vzťahy a  vyhlasujeme, že každý člen skupiny ručí celým svojím majetkom do 
výšky hodnoty zákazky a ručíme spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté 
pri realizácií predmetu zákazky. Každý člen skupiny  

s p l ň o m o c ň u j e 

.................................................................  
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania osoby splnomocnenej konať za skupinu) 

ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného 
predmetu zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 
Občianskeho zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na 
zastupovanie ostatných účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní 
dojednaného účelu združenia a na  vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno 
združenia ................................. (ak sa už vie,), pod ktorým bude združenie vystupovať. 

 

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

 

 

.................................................................  
titul, meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  

podpis (podpisy) osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny v mene každého člena skupiny) 

a pečiatka 

 

 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV 

týkajúce sa predloženia cenovej ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 

č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na poskytnutie služby s názvom  

„Návrh scenára a organizácia Európskeho týždňa športu. 

 

Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  
.................................................................  

(v prípade skupiny/združenia dáva čestné vyhlásenie každý člen skupiny/združenia 

samostatne) 

týmto čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom 
obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním, 

 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, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé 
a úplné informácie. 

 

 

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

 

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

                           (titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby  

oprávnenej konať za uchádzača,  

            resp. osoby na základe plnenej moci)  


