VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Názov verejného obstarávateľa: CZ ECAV Polichno
Sídlo:
Polichno 2, 985 13 Lučenec
Zastúpený:
Mgr. Michal Gubo, zborový farár
Pavel K y s e ľ - zborový dozorca
IČO:
31916660
Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Uchádzač: ...................................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania
všetkých členov skupiny dodávateľov) v zastúpení štatutárnym orgánom (meno, priezvisko, titul)
.................................................................................... (ďalej len „uchádzač“), v súvislosti so zákazkou
s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO s názvom:

Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy, hospodárskej stavby a
okolia 2
Stavebné práce
v rámci ktorej predkladám cenovú ponuku týmto čestne vyhlasujem, že:
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- v súvislosti s uvedeným obstarávaním ako uchádzač:








nevyvíjal som a zároveň nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane zadávateľa, 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 znení neskorších predpisov
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia
uchádzača v obstarávaní,
neposkytol som a súčasne neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu s týmto obstarávaním,
budem bezodkladne informovať zadávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu
procesu obstarávania,
poskytnem zadávateľovi v tomto obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

Som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V ..............................., dňa ......................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača :

Meno a priezvisko : ................................................................................
Podpis :

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

