Príloha č.4
Uchádzač: obchodné meno
Sídlo / IČO
Štatutárny zástupca

Čestné vyhlásenie
V zmysle §39 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení platných
predpisov, čestne vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti určené verejným
obstarávateľom pre predmet stavebnej práce: „Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov
v obci Silická Brezová“.
Súhlasíme so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie
ponuky, súťažných podkladov na vypracovanie ponuky a jej príloh.
Čestne vyhlasujeme podľa §39 odst.2, že:
a) neexistuje dôvod na naše vylúčenie, spĺňame kritéria účasti, nie sme v konkurze, alebo
v likvidácii a že nie sme dlžníkom úhrady poistného na zdravotné a sociálne
zabezpečenie. Spĺňame podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení §32 ods.1 ZVO.
b) spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z., a teda
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
c) spĺňame objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
d) poskytneme verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré sme nahradili jednotným európskym dokumentom, alebo týmto čestným
vyhlásením.
Pri preukázaní finančného a ekonomického postavenie alebo technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti nebudeme využívať prostredníctvo inej osoby.
Pri realizácii stavebných prác diela nebudeme využívať subdodávateľskú firmu.
Máme svoje materiálno technické vybavenie a svojich odborných pracovníkov na
realizáciu diela.
Naša technická alebo odborná spôsobilosť na základe osvedčenia na podnikanie spĺňa
povinnosti výzvy v predmetnom rozsahu rozpočtu projektu a praktických skúseností, ktoré
ako uchádzač poskytneme k ponuke - názov, popis prác, u koho boli realizované
a fakturačnou hodnotou diela. V predchádzajúcom období 3 rokov sme realizovali 2
zákazky podobného charakteru s finančným nákladom každej zákazky vyšším ako
15.000,- Eur. Celkový obrat v požadovanom období máme najmenej 30.000,- EUR s DPH
(slovom: tridsaťtisíc eur).
V prípade úspešnosti súťaže predložíme tieto doklady pred podpisom zmluvy na Vaše
požiadanie.
Miesto / dátum
................................................
Pečiatka / podpis
Meno a priezvisko Konateľa spoločnosti

