
Príloha č. 3 

   

ČESTNÉ   VYHLÁSENIE  O NEPRÍTOMNOSTI  KONFLIKTU  ZÁUJMOV 

 
Identifikácia uchádzača: 

Obchodné meno:  ......................................................... 

Sídlo:     ......................................................... 

Štatutárny zástupca:   ......................................................... 

IČO:     ......................................................... 

DIČ:     ......................................................... 

IČ:     ......................................................... 

Kontaktná osoba:   ......................................................... 

E- mail:    ......................................................... 

Telefón:    ......................................................... 

Fax:     ......................................................... 

Webová stránka:   ......................................................... 

Bankové spojenie:   ......................................................... 

IBAN:    ......................................................... 

 

ako  uchádzač, ktorý  predložil  ponuku  v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou  na  

predmet zákazky: : „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov 

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí“ - komplexný observačno – vývojový 

astronomický systém a príslušenstvo“,  vyhlásený verejným obstarávateľom  Gymnázium, Ul. 1. 

mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov, IČO: 00160768, (ďalej len „verejný  

obstarávateľ“), týmto 

 

čestne  vyhlasujem, že 

 

v súvislosti  s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

a) som  nevyvíjal  a nebudem  vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle  ustanovenia § 23 ods. 3 zákona  

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

znení (ďalej len  „zainteresovaná  osoba“) akékoľvek  aktivity, ktoré by mohli viesť 

k  zvýhodneniu  nášho  postavenia  v postupe  tohto verejného obstarávania, 

 

b) neposkytol som a neposkytnem akékoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 

c) 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, 

 

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi  v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

V ................ dňa ................ 2019 

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

          meno a priezvisko, titul funkcia, podpis* 
 

*Podpis  uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových  vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 


