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Príloha č.3 

obchodné meno/názov:  ....................................................................................... 
sídlo/miesto podnikania:  ....................................................................................... 
IČO:    .......................................................................................  
štatutárny orgán:  ....................................................................................... 
v mene ktorej koná:   .......................................................................................  
(titul, meno, priezvisko titul, postavenie respektíve funkcia) 
 
týmto 
 

čestne vyhlasuje 
 

- že všetky podklady, doklady a dokumenty predložené v mojej ponuke na zadanie zákazky 
s názvom  „Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov v objekte Ružová dolina 
29, Bratislava-Ružinov“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava-
Ružinov, sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155, sú úplné, pravdivé 
a aktuálne, 

- že predkladám iba jednu ponuku na tento predmet zákazky, 
- že predkladaná ponuka spĺňa predmet zákazky stanovený verejným obstarávateľom, 
- že nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na tento predmet 

zákazky, 
- že mi nie je známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného 

obstarávania, pokiaľ ide o jemu známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného 
obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu zadávania vyššie 
uvedenej zákazky, 

- že mi nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike respektíve v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

- že mi nie sú známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo 
ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť 
a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v procese zadávania vyššie uvedenej zákazky z 
pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo verejným 
obstarávateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy procesu zadávania vyššie uvedenej 
zákazky ukáže, že akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, 
bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať 
rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného 
konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu mojej účasti 
v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako 
rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v procese 
zadávania vyššie uvedenej zákazky, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, 
ktorý je zverejnený na adrese 
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf   a v 
nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov 
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a 
efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností 
v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto 
pravidlá aplikovať v rámci postupu zadávania vyššie uvedenej zákazky,  

- že budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s 
daným postupom a obsahu dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ, 
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nebudem ich poskytovať či sprístupňovať tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný 
účel ako je účasť v procese zadávania vyššie uvedenej zákazky, pokiaľ o to výhradne 
nepožiada verejný obstarávateľ, 

- že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v súlade 
s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- že udeľujem písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré som 
poskytol v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ 
spracovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) respektíve v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a že všetky osobné údaje 
fyzických osôb poskytnuté verejnému obstarávateľovi v zmysle vyššie uvedeného som 
oprávnený verejnému obstarávateľovi poskytnúť a udeliť verejnému obstarávateľovi 
súhlas na ich spracúvanie. Na základe udeleného súhlasu bude verejný obstarávateľ 
oprávnený osobné údaje poskytnuté v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, oprávnený 
spracúvať za účelom naplnenia predmetu verejného obstarávania po dobu trvania 
verejného obstarávania a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne 
kedykoľvek odvolať. Na osobné údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu 
nevzťahuje. 
  

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

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

meno a priezvisko, podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 


