Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Obec Hodejov
Sídlo organizácie: Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov
Identifikačné číslo: 00318752
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dagmar
Šoková
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka
10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903/731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Hodejov
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: Zlepšenie prístupu k pitnej vode v
prostredí MRK v obci Hodejov .
Projekt rieši rozvod pitnej vody do objektu s prepojením na navrhovanú vŕtanú studňu
dažďovú kanalizáciu, rozvod vnútorného vodovou.
a) Vodovodná prípojka
Prípojka studenej vody pre odberné miesta s predplatenými vodomermi na pitnú
vodu bude napojená z navrhovanej studne . Navrhovaná je vŕtaná studňa s ponorným
čerpadlom a komplet domácou vodárňou s expanznou nádobou, filtrom, tlakovým spínačom
a ďalšími armatúrami.
Z navrhovanej vŕtanej studne bude potrubie HDPE PN16- 32x3,0 pokračovať zemou k
existujúcej budove a odbernému miestu.
Vodovodné potrubie je navrhované z rúry HD-PE PN 16 32x3,0. Minimálny spád
smerom od navrhovaného odberného miesta po navrhovanú studňu bude min. 3%.
Dĺžka prípojky od studne po odberné miesto je cca 42m.
Uloženie potrubia min.-1,2 -1,6m pod terénom.
ZEMNNÉ PRÁCE
Uloženie potrubia je v zemi v ryhe šírky 600 mm na pieskové lôžko hr.100 mm.
V hĺbke –1,5m vodovodné potrubie, obsyp potrubia bude prehodenou zeminou 300 mm nad
vrch rúry. Zásyp sa prevedenie z výkopového materiálu so zhutnením. Na potrubie vo
výkope po obsype pieskom bude položená fólia z PVC šírky cca 300 mm.
Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050
b) Vnútorný vodovod

Vnútorný vodovod pre odberné miesta s predplatenými vodomermi na pitnú vodu bude
napojený z navrhovanej studne .Vodovod zabezpečuje prívod vody k jednotlivým odberným
miestam. Z navrhovanej vŕtanej studne bude potrubie HDPE PN16- 32x3,0 cca 42m
vedené v zemi k objektu SO 01 a existujúcemu objektu a po prechode základovou doskou
existujúceho objektu bude na potrubí osadení HUV a upravňa vody AQ UU 500-800 ďalej
bude vodovodné potrubie vedené v zemi a voľne k predplateným vodomerom a nezmarným
výtokovým ventilom Meibes SEPP Eis DN15 v objekte SO 01.
Hlavný rozvod studenej vody, je vedený voľne na 1.NP k jednotlivým zariaďovacím
predmetom.
Materiál : Rozvod vnútorného vodovodu pitnej vody k zariaďovacím predmetom je
navrhnutý z rúr plastových PPR alebo plasthlinikových rúr (výber investora). Podmienkou je
však dodržať dimenzie potrubí a účel použitia.
Izolácia : Potrubie studenej vody je z rúr plástových izolovaných izoláciou proti oroseniu.
Rozvody studenej vody budú izolované polyetylénovou penovou izoláciou TUBOLIT DG
hrúbky 30 mm s hliníkovou fóliou.
c) Úpravňa vody AQ UU 500-800.
Riešené parametre vody:
- odstránenie mechanických nečistôt (dvojitá mechanická filtrácia)
- odstránenie železa a mangánu
- odstránenie nadmerného množstva horčíka a vápnika
- odstránenie dusičnanov
- doúprava vody pre zníženie vodivosti (odstránenie ťažkých kovov, pesticídov, herbicídov
a ďalšieho možného znečistenia vody)
- dezinfekcia vody
- zásobná nádrž 0,5 – 1,5 m3
- automatická tlaková stanica
Hodinový výkon: 500 – 800 l
Viac v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
výzvy.

Pokiaľ je vo výzve, technickej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer týchto podkladov
uvedený konkrétny výrobok alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové,
funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre
ktorý sú určené.
Celá dokumentácia, t.j. Projektová dokumentácia, výkaz výmer a zmluva (aj v editovateľnej
forme) si môže uchádzač prevziať zo stránky:

http://www.ledas.sk/vyzvy/PitnaVoda_Hodejov_3.zip
Spoločný slovník obstarávania:

45232150-8 - Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Hodejov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 36.527,05 € bez DPH

Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu
vyjadrených v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Tabuľka pre stanovenia ceny:
Cena celkom
DPH 20 %:

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €

Cena celkom:

xxxxxxxx

€ s DPH

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.
Trvanie zmluvy:
Doba realizácie zákazky je 2 mesiace od odovzdania staveniska.
Zmluva nadobudne účinnosť dňom po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde zo spravy poskytovateľa NFP k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku, si Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej
podmienky a zmluvu anulovať.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych
fondov EÚ, Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ -PO6-SC611-2016-3.
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po realizácii
zákazky. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Variantné riešenie: Nie.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa
odporúča . V prípade záujmu kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa.
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
3.
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

3.1 Ponukový list s identifikačnými údajmi uchádzača (Príloha č. 1 tejto výzvy) potvredený
(pečiatku a podpis) štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
3.2 Ocenený výkaz výmer v zmysle prílohy.
Výkaz výmer odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej
konať za uchádzača.
3.3 Doklad preukazujúci oprávnenie realizovať zákazku, ktorá je predmetom tohto verejného
obstarávania:
Záujemca predkladá čestné vyhlásenie resp. fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať
(verejný obstarávateľ akceptuje aj doklady stiahnuté z internet), v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky
a to:
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), alebo
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
3.4 Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3. Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť
odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača.
3.5 Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov – Príloha č. 4.
Vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp.
osoby oprávnenej konať za uchádzača.
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky
nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 12.06.2020 do 09:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľ alebo osobne a to v lehote na predloženie
ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na
kontaktnú adresu (viď. čl. 1 tejto výzvy, t.j. LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01
Trnava).
Na
1.
2.
3.
4.

obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
Adresa miesta predkladania ponúk
Adresa uchádzača
Označenie „súťaž - neotvárať“
Označenie heslom súťaže: „Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v
obci Hodejov“

Lehota otvárania ponúk:
obstarávateľa.

12.06.2020 o 13:00 hod. na kontaktnom mieste verejného

Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.08.2020.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí
o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a)
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto
výzvy.
b)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
c)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené
obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
d)

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok
písomnou alebo elektronickou formou.

verejného

obstarávania

uchádzačom

e)
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti 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 financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek
výhrad a bez časového obmedzenia.

f)
Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo.
Zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti,
ktorá uplynie dňom schválenia verejného obstarávania zo strany poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku.
g)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
h)
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči
Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
i)
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky,
upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup,

ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný
obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám v tejto Výzve,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné
obstarávanie vyhlásené.
j)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu
alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
k)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných
prostriedkov alebo neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných
prostriedkov odstúpiť od zmluvy.
l)
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní.
m)
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil
v tejto výzve na predkladanie ponúk.
n)
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Poskytovateľ a ním poverené osoby
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho
dvora audítorov
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

o)
Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
p)
Návrh Zmluvy o dielo predloží na vyzvanie úspešný uchádzač.
r)

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.
s)

Úspešný uchádzač, ako svoju zmluvnú povinnosť, zabezpečí zamestnanie podľa
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dvoch osôb spĺňajúcich
kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne počas
doby realizácie stavebných prác, a to využitím všetkých prostriedkov, ktoré
mu na to právny poriadok SR poskytuje.
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne
predpoklady podľa
písm. a) a b) vyššie poskytne Verejný obstarávateľ zhotoviteľovi potrebnú
súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady
spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a)
a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o
tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača
do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu
osôb predloženého Verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o
zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce
kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
Verejný obstarávateľ zaviaže zhotoviteľa na preukázanie splnenia
povinnosti zamestnať dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a)
a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie
(napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane
čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
Zmluvná Povinnosť týkajúca sa zamestnania dvoch osôb spĺňajúcich
kumulatívne
predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za
splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie
stavebných prác.

Pozn.
Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie
zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001
Z.z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu
neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Uchádzač uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie najneskôr pätnásť (15) pracovných
dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o zamestnanie
vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto
Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie
Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu
pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť
najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie
spĺňajúceho dabú podmienku.

S pozdravom
Katarína Jakabová, starostka obce

V Hodejove, dňa 02.06.2020
Prílohy:
1. Ponukový list
2. Výkaz výmer
3. Čestné vyhlásenie
4. Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
5. Projektová dokumentácia

Príloha č. 1:

Ponukový list
Verejný obstarávateľ:
Obec Hodejov, Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov
Názov predmetu zákazky:
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Hodejov
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Cenový návrh:

Cena celkom v EUR bez DPH

0,00

DPH 20 %

0,00

Cena celkom v EUR s DPH

0,00

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..............................................................
............
uchádzača

Podpis

otlačok

pečiatky

(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch)

Príloha č. 3

Verejný obstarávateľ:
Obec Hodejov, Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov
Názov predmetu zákazky:
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Hodejov

Čestné vyhlásenie uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Ako
štatutárny zástupca uchádzača ako je uvedené vyššie týmto
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 ..........................., dňa ...............

..............................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch)

Príloha č. 4

Verejný obstarávateľ:
Obec Hodejov, Hodejov č. 141, 980 31 Hodejov
Názov predmetu zákazky:
Zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK v obci Hodejov

Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Ako uchádzač týmto vyhlasujem, že predložením ponuky súhlasím s
evidenciou a
spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V
zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 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 o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a
uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo
osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich
sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu
procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky.

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

..............................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch)

