
Príloha č. 6 Výzvy 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
 
 

Názov/obchodné meno a miesto podnikania/sídlo uchádzača: 

.............................................................................................................................................................., 

 
čestne vyhlasuje, že ako uchádzač v rámci predkladania ponuky na predmet zákazky „LOGICKÝ CELOK 
1: Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie“, ktorej výzvu zverejnil J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 
2561/47, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, IČO: 43 838 651: 
 
• súhlasí s podmienkami určenými prijímateľom pri tomto zadávaní zákazky vo výzve, 
• vyhlasuje, že chce za úhradu poskytnúť prijímateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok 
stanovených prijímateľom vo výzve a jej prílohách,  
• vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné, 
• vyhlasuje, že všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia predložené v ponuke, ktoré neboli pôvodne 
vyhotovené v elektronickej podobe sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré má ako uchádzač k 
dispozícii v listinnej podobe, 

 vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, 

 vyhlasuje, že dáva písomný súhlas k tomu, že doklady a údaje v nich obsiahnuté, ktoré poskytuje v 
súvislosti s týmto zadávaním zákazky, môže prijímateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Týmto tiež súhlasí so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade s Nariadením EP a R č. 2016/679 zo dňa 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov. Súhlas k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb, poskytnutých v rozsahu meno a 
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónny kontakt, je 
prijímateľ oprávnený spracúvať za účelom naplnenia predmetu zákazky po dobu trvania vyhlásenej 
súťaže a na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Dotknutá osoba môže svoj súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Na osobné 
údaje, ktoré sa už stali verejne známymi, sa právo výmazu nevzťahuje, 
• vyhlasuje, že dáva písomný súhlas k tomu, aby jeho ponuka bola uverejnená v profile prijímateľa, ak 
sa to vyžaduje, 

 vyhlasuje, že uchádzač nie je čo i len v potenciálnom konflikte záujmov vo vzťahu k prijímateľovi, 
jeho zamestnancom, osobe zabezpečujúcej priebeh zadania zákazky, 

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
V ...................... dňa .......................... 
 
 
Za uchádzača 
 

          Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:  
 

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

 


