
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA VEREJNÉHO 
OBSTARÁVANIA 

 
 
Predmet / názov zákazky: Obnova pamätníka Francúzskym partizánom 
 

Organizácia: 

IČO:  

Sídlo: 

Poverená osoba  
 
 

Čestne vyhlasujem, že.............................(názov organizácie, firmy)  
 
 

a) nebol, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

 
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje 
voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných 
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku,  

 e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  

 f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,  

 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 

 

 

........................................... (miesto a dátum) 

 
 

........................................................ 
štatutárny zástupca 

(meno a podpis) 
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