
ZsNH - Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu: 

 
 

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu 

Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

Kontaktná osoba za úrad: Marianna Šuleková 

E-mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   

Tel.: 02/208 56 236 

 

1. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s nebezpečnými odpadmi (t.j. odber,  
odvoz a zneškodňovanie) pre Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská po 
celom Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Martin, Poprad, Prešov, 
Žilina) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
Ide o nakladanie s nasledujúcimi druhmi odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. 
z.: 
- biologické odpady kategórie 18 01 02, 18 01 03; 
- chemické odpady kategórie 15 01 10, 15 02 02,16 05 06,16 05 07, 16 05 08, 18 01 06,  
  18 01 07. 
Podrobná špecifikácia nebezpečných odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
na nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy - Špecifikácia nebezpečných odpadov. 
 
Predpokladaný rozsah poskytnutých služieb:  
- biologický odpad ............... 11 475 kg/ 1 rok,     
- chemický odpad .................. 2 253 kg/ 1 rok.     
 
Predpokladané množstvo použitého spotrebného materiálu na uskladnenie 
nebezpečného odpadu určeného na likvidáciu (veľkosti spotrebného materiálu sú zo 
strany verejného obstarávateľa len odporúčané):  
- klinix box 30 L ................................. 84 ks/ 1 rok 
- klinix box 60 L ............................... 732 ks/ 1 rok 
- plastové vrece 70x110 cm ............ 852 ks/ 1 rok 
- plastové vrece 80x150 cm ............ 672 ks/ 1 rok 
- bandaska 10 L .............................. 420 ks/ 1 rok 
- bandaska 20 L ................................ 48 ks/ 1 rok 
 
Predpokladané množstvo zneškodňovaného odpadu podľa jednotlivých Súdnolekárskych 
a patologicko-anatomických pracovísk je uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy - Špecifikácia 
poskytnutých služieb.  

2.  Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb 
v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

3. 
Miesto poskytovania služieb: 
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Miestom poskytovania služieb sú Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská 
verejného obstarávateľa - Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Martin, Poprad, 
Prešov, Žilina. 
 
Zoznam miest plnenia je bližšie špecifikovaný v samostatnej Prílohe č. 3 tejto výzvy - 
Zoznam SLaPA pracovísk ÚDZS. 

4. Lehota poskytovania služieb:  
12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Verejný obstarávateľ z predložených cenových ponúk súčasne stanoví predpokladanú 
hodnotu zákazky formou najnižšej ceny. 

6. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

7. Hlavný kód CPV:  
90520000-8 Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným 
odpadom 
90524300-9 Odstraňovanie biologického odpadu 

8. Druh zákazky: 
Služby. 

9. Typ zmluvy ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.  
Návrh zmluvy verejný obstarávateľ predkladá v samostatnej Prílohe č. 4 tejto výzvy.   

10. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ určuje adresu na e-mailovú komunikáciu: 
marianna.sulekova@udzs-sk.sk. 

11. Spôsob určenia ceny: 
Cena za poskytnutie služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovaním 
služieb. 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná jednotková cena v EUR bez DPH, 
- hodnota DPH v EUR, 
- navrhovaná jednotková cena v EUR s DPH, 
- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH, 
- hodnota DPH za celý predmet zákazky v EUR, 
- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ 
DPH“). 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového 
prieskumu, nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely vyhodnotenia, t.j. verejný 
obstarávateľ môže vykonať výber úspešného uchádzača na základe kritéria - najnižšia 
cena za celý predmet zákazky. 
 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.  

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  
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14. Financovanie predmetu zákazky:  
Vlastné zdroje. 

15. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie:  
Uchádzač musí disponovať oprávnením poskytovať predmetné služby (napr. podľa výpisu 
z obchodného registra, živnostenského registra a pod.). Verejný obstarávateľ si túto 
skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.  
 
Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na 
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží 
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta 
podnikania, alebo obvyklého pobytu. 

16. Obsah ponuky: 
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,  
  IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s   
  uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
- Podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými  
  odpadmi podľa Prílohy č. 4.  
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 5. 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa  
  Prílohy č. 6. 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 7. 
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 8. 

17. Miesto predloženia/ doručenia ponuky:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo 
e-mail: marianna.sulekova@udzs-sk.sk   
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Marianna Šuleková 

18. Lehota na predloženie ponuky: 
07.01.2022 čas: 12:00 hod. 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 28.03.2022. 

20. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi  oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 
identifikáciu úspešného uchádzača.  

22. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 
- žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- nebola doručená žiadna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným  
  obstarávateľom, 
- v prípade, ak navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie ako finančný 

limit pre zákazky s nízkou hodnotou. 

23. Doplňujúce informácie: 
  - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 
- Uchádzač predkladá ponuku e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Ponuka sa  
  predkladá v štátnom jazyku. 
 
V prípade doručenia ponuky e-mailom: uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi 
cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané štatutárnym 
zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s odtlačkom 



ZsNH - Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

pečiatky, naskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako príloha/y e-mailu 
vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ odporúča uvedenú prílohu/y zaheslovať a sprístupniť 
zaslané súbory (napr. zaslaním e-mailu s prístupovým heslom súboru alebo súborov) 
presne v termíne a v čase určenom na  predkladanie ponúk. 
 
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne: uchádzač predkladá 
verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v listinnej      
podobe, originály podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na 
konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, doručené v lehote na predkladanie ponúk. 
Ponuka bude vložená do obálky, na obálke bude uvedená adresa uchádzača, adresa 
verejného obstarávateľa a heslo: „Nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre ÚDZS“. 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní služieb v 
oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. Úspešný uchádzač musí byť zaregistrovaný 
v Registri partnerov verejného sektora v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona 
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v opačnom prípade predkladá k Zmluve 
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Čestné vyhlásenie, 
že nespĺňa povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 
 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia nebezpečných odpadov  
Príloha č. 2 - Špecifikácia poskytnutých služieb 
Príloha č. 3 - Zoznam SLaPA pracovísk ÚDZS (samostatná príloha) 
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi  
                     (samostatná príloha) 
Príloha č. 5 - Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
Príloha č. 7 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 8 - Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
 
 
V Bratislave, dňa 23.12.2021       
        
     
    
                                                                                                                      
                                                                               Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v.r. 
                                                                              ......................................................................... 
                                                                                                 predsedníčka úradu         
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Príloha č. 1 
 

Špecifikácia nebezpečných odpadov 
 
 
 

Nebezpečné odpady pozostávajú z nasledujúcich druhov odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 
 

Chemické odpady  

Číslo skupiny, podskupiny, 

druhu a poddruhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu 

odpadu 

Kategória 

odpadu 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami N 

15 02 02 

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových 
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, 
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 

16 05 06 

laboratórne chemikálie pozostávajúce 
z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych 
chemikálií 

N 

16 05 07 
vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce 
z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

16 05 08 
vyradené organické chemikálie pozostávajúce 
z nebezpečných látok alebo obsahujúce 
nebezpečné látky 

N 

18 01 06 
chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok 
alebo obsahujúce nebezpečné látky N 

18 01 07 chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 N 

 

Biologické odpady 

Číslo skupiny, podskupiny, 

druhu a poddruhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu 

odpadu 

Kategória 

odpadu 

18 01 02 
časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných 
konzerv okrem 18 01 03 N 

18 01 03 

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie 
nákazy 

N 
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Príloha č. 2 
 

 

Špecifikácia poskytnutých služieb 
 
 

Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s nebezpečnými odpadmi pre Súdnolekárske a 
patologickoanatomické pracoviská ( ďalej len „SLaPA“) po celom Slovensku (Bratislava, Banská 
Bystrica, Košice, Nitra, Martin, Poprad, Prešov, Žilina) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ide o nakladanie s nasledujúcimi druhmi odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z.: 
- Chemické odpady kategórie 15 01 10, 15 02 02,16 05 06,16 05 07, 16 05 08, 18 01 06, 18 01 07; 
- Biologické odpady kategórie 18 01 02, 18 01 03. 
 
 
Ide o likvidáciu nebezpečných odpadov v tomto predpokladanom množstve: 
 

 

SLaPA pracovisko 
BIOLOGICKÝ ODPAD 
množstvo v kg/ 1 rok 

CHEMICKÝ ODPAD 
množstvo v kg/ 1 rok 

SL a  PA Bratislava,  
Antolská 11 

2 864 98 

PA Bratislava, Sasinkova 4 916 0 

Banská Bystrica 1 886 353 

Košice 2 767 628 

Nitra 316 234 

Martin 1 133 513 

Poprad 715 155 

Prešov 402 205 

Žilina 476 67 

Spolu 11 475 2 253 

 
 
Predpokladané množstvo klinix boxov, plastových vriec a bandasiek na SLaPA za rok: 
 

 KLINIX BOXY 
v ks/ 1 rok 

PLASTOVÉ VRECIA 
v ks/ 1rok 

BANDASKY 
v ks/ 1rok 

 

Objem/ rozmer 30 L 60 L 
70x110 

cm 
80x150 cm 10 L 20 L 

 

Spolu 84 732 852 672 420 48 

 
 

Odvoz nebezpečného odpadu v stanovených termínoch príslušným SLaPA pracoviskom verejného 
obstarávateľa, spravidla 1 krát / týždeň, v prípade mimoriadnej situácie častejšie a v súlade s platnými 
právnymi predpismi, najmä so zákonom o odpadoch a s príslušnými vykonávacími predpismi. 
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Príloha č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam SLaPA pracovísk ÚDZS 
 

 (samostatná príloha) 
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Príloha č. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

 
(samostatná príloha) 
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Príloha č. 5 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ VZOR: 

„Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi“ 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ..................................................................................... 

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

Zastúpený: .................................................................................................... IČO: .................................... 

Tel, Fax, e-mail ……………….....................…………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................................... 

 

     

                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 

 

Platiteľ DPH: ÁNO NIE 
 
Výpočet: 
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH sa rovná: 
súčet cien spolu v EUR bez DPH za likvidáciu biologického a chemického odpadu 

 
Cena je konečná a nemenná. V cene je zahrnutý odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného 
odpadu, spotrebný materiál použitý na uskladnenie odpadu určeného na likvidáciu a ostatné 
náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky. 
 
Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) s návrhom zmluvy. 
 

 
V .......................................... dňa: .............................. 
 

                                                                                                    .......................................................... 
                    Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                                                          štatutárneho zástupcu uchádzača 

Názov položky 

Cena za 1 kg 

v EUR bez 

DPH 

Cena za 1 kg 

v EUR s  

DPH 

 

Počet kg/  

1 rok 
 

 

Spolu 

v EUR bez  

DPH 

 

Spolu 

v EUR s  

DPH 

Likvidácia  
biologického odpadu 

  

 
11 475 

 
 
 

 

Likvidácia 
chemického odpadu 

  

 
2 253 

  

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 
 
 

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

Hodnota 20% DPH v EUR celkom: 
 
 

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

Celkom za predmet zákazky v EUR s DPH: 
 

 
.............................................   
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Príloha č. 6  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 

podľa § 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 

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: 
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ............................................................................... 
 
Názov spoločnosti: ..................................................................................................................................... 
 
Miesto podnikania: ...................................................................................................................................... 
 
IČO: ................................ 
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 
 
 
 
 
 
 



ZsNH - Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

Príloha č. 7   
Doporučený vzor 

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
Ja, .................................................................................... ako štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača 
..................................................................................................................................... IČO: ......................  
 
V zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s 
nebezpečnými odpadmi, týmto dávam verejnému obstarávateľovi v postavení  Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 

 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZsNH - Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 

Príloha č. 8  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

 
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača), zastúpený (...................meno a priezvisko 
osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s 
nebezpečnými odpadmi, týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:  
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 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 nášho postavenia vo verejnom 
obstarávaní,  
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním,  
• 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,  
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie.  
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
  


