Príloha č. 2 – Vyhlásenie (Vyplnený formulár predkladá záujemca vo svojej ponuke
Uchádzač:
Obchodný názov a sídlo záujemcu:
Osoba oprávnená konať za záujemcu:

Kontaktné údaje záujemcu:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Tel.://
Mobil:
e-mail:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, Bratislava

Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“
Postupom podľa § 6 ZVO

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom:
Externé riadenie projektu „ePrehliadky ÚDZS“
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku na predmet zákazky a nie sme v zadávaní zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na poskytnutie služieb,
predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením zmluvného vzťahu.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme) a zverejniť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov:
- v neobmedzenom znení v PDF formáte podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
.............................................................................................................................................
- v obmedzenom znení (uchádzač uvedie a vyznačí rozsah obmedzení a formát v akom budú doklady
zverejnené) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
............................................................................................................................................
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už spracovaných
osobných údajov do momentu odvolania súhlasu. Údaje v dokumentoch preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v súťaži: 1.Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia fyzickej osoby, 2.Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži
týkajúce sa osobného postavenia, 3.Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti.
6. Záujemca vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v zmysle
podmienok stanovených Verejným obstarávateľom a sú mu známe všetky kvantitatívne, kvalitatívne a iné
podmienky. Záujemca vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami,
skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby predložil cenovú ponuku na určenie PHZ najmä, nie však výlučne,
v zmysle osobitných požiadaviek na plnenie bližšie uvedených vo Výzvy s prílohami.

V .............................. dňa ..............
.................................
Mena a priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu, alebo
osoby oprávnenej konať v jeho mene a/alebo osoby dotknutej (ak nie je totožná)

