Výzva na predkladanie ponúk
Vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Verejnom obstarávaní“)
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava,
ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie
cenovej ponuky k zákazke: „Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom, Traktorová kosačka“. Projekt:
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných
technológií a systémov – II. Etapa kód projektu: 313021W404

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Identifikačné číslo:
00397687
Objednávateľ: FEI STU v Bratislave, ÚEAE, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Kontaktná osoba: prof. Ing. František Janíček, PhD. - riaditeľ ÚEAE FEI STU
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie:
LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. Miesto uskutočnenia/dodania predmetu zákazky:
Ilkovičova 3 a Technická 5, FEI STU Bratislava
3. Názov predmetu obstarávania: Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom, Traktorová kosačka
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Zákazka na dodanie tovaru
Stručný opis zákazky:
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti – log. celky:
Log. celok č. 1 Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom:
Univerzálny nakladač je určený pre manipuláciu s biomasou pre výrobu bioplynu a zabezpečenie prevádzky centra
excelentnosti.
Predmetom zákazky je dodávka malého univerzálneho kolesového nakladača s príslušenstvom spĺňajúceho
nasledovné požiadavky:
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Nosnosť: 600 – 950 kg
Motor: diesel, výkon min. 21 kW max. 30 kW s elektrickým štartérom
Príslušenstvo: Lyžica veľkoobjemová min. 380l, záber min. 120cm
Paletizačné vidly, dĺžka min. 120 cm
Vidly s pridržovačom na slamu a hnoj, záber min. 120 cm
Kabína stroja, kúrenie, otváracie sklá
Ako príklad použitia a pre porovnanie parametrov slúži univerzálny nakladač MultiOne S 630 DT, v cenovej ponuke
môže byť tento typ, alebo jeho rovnocenný ekvivalent.
Log. celok č. 2 Traktorová kosačka:
Predmetom zákazky je dodávka záhradného traktora na kosenie trávnatých plôch s príslušenstvom spĺňajúceho
nasledovné požiadavky:
Druh: samohybná kosačka – záhradný traktor
Šírka záberu: 95 – 120 cm
Počet žacích nožov: 2 - 4
Motor: benzínový, 4 taktný, výkon min. 11 kW s elektrickým štartérom
Objem zberného koša: 300 – 400 l
Špecifická požiadavka: možnosť pripojenia prednej radlice na zimné odhŕňanie snehu.
Príslušenstvo: snehová radlica na predné zavesenie a s možnosťou nastavenia uhlu a smeru záberu,
šírka radlice: min. 110 cm
Ako príklad použitia a pre porovnanie parametrov slúži záhradný traktor Husqvarna TC 342T, v
cenovej ponuke môže byť tento typ, alebo jeho rovnocenný ekvivalent.
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že všetky doklady k danej zákazke sú zverejnené a je možné si ich prevziať
v editovateľnej podrobne zo stránky: http://www.ledas.sk/vyzvy/STUvybavenie.zip

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách
konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Spoločný slovník obstarávania:
42418900-9 – Mechanizmy na nakladanie alebo manipuláciu
16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk

4. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):
Spolu za oba log. celky: 47.790,83 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky za log. celok č. 1: 44.140,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky za log. celok č. 2: 3.650,83 € bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu
vyjadrených v ust. § 5 a §6 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Financovanie predmetu zákazky bude po odovzdaní diela na základe faktúry.
5. Rozdelenie na časti:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jeden log. celok predmetu zákazky, alebo na niekoľko
log. celkov predmetu zákazky, alebo na všetky log. celky predmetu zákazky.
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6. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
7. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.12.2020.
8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súčasťou výzvy, bez úhrady
9. Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožadujú sa
10. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy alebo termín dodania:
Obdobie: do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
11. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: ÁNO
Spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a
štrukturálnych fondov EÚ Operačný program integrovaná infraštruktúra.
Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačnokomunikačných technológií a systémov – II. Etapa kód projektu: 313021W404
12. Lehota a miesto na predloženie ponuky, kontaktná osoba určená na prevzatie ponuky:
Ing. Dagmar Mikulová
E-mailom: info@ledas.sk
alebo v písomnej podobe a to osobne, prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu:
LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava

najneskôr dňa: 10.06.2020 do 09:00 hod.
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale v termíne
predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
Ponuka musí byť označená:
1. Adresa predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“
Označené heslom: Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom,
Traktorová kosačka
13. Lehota a miesto otvárania ponúk:
10.06.2020 o 10:00 hod. na adrese:

LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava

14. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné, účasť na otváraní ponúk bude umožnená štatutárom uchádzača
alebo osobe splnomocnenej štatutárom uchádzača.
15. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:
Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar,
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá predložila ponuku.
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Predložená ponuka má obsahovať:

15.1

Ponukový list s Identifikačnými údajmi za uchádzača (Príloha č.1)
Uchádzač uvedie - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú
adresu a cenový návrh, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny s uvedením celkovej ponúkanej ceny
za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH.
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo
svojej ponuke. (Príloha č.1)
Pozn. Ponukový list s identifikačnými údajmi predloží uchádzač v závislosti od log. celku, na ktorý
predkladá ponuku.

15.2 Záujemca predkladá fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať (verejný obstarávateľ akceptuje aj doklady
stiahnuté z internetu), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie
požadovaného predmetu zákazky a to:
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ,
príspevková organizácia - podnikateľ ), alebo
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri), alebo
Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
15.3 Technická špecifikácia predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 podpísaná uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.

Pozn. Technickú špecifikáciu predloží uchádzač v závislosti od log. celku, na ktorý predkladá ponuku.
15.4 Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3. Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačený pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
15.5 Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov – Príloha č. 4. Vyhlásenie uchádzača musí
byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.

Pozn. Doklady podľa bodu 15.2, 15.4 a 15.5 uchádzač predkladá iba raz aj keď predkladá ponuku na obe
časti (oba log. celky) predmetu zákazky.
16 Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom za konkrétny log. celok v € spolu s DPH.
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet
zákazky v konkrétnom log. celku v EUR spolu s DPH. Každý log. celok bude hodnotený samostatne.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pri splnení všetkých podmienok tejto výzvy bude
identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel v konkrétnom log.
celku a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu.
17 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou alebo
elektronickou formou.
b) Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy. Zmluva bude uzatvorená
s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorá uplynie dňom schválenia verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.
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c) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet
zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
d) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
e) Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácii nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií.
Tento súhlas musí byť uvedený v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.
f) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto
výzvy.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené
obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
i) Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí
o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý
postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
j) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov alebo
neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov odstúpiť od
zmluvy.
l) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
m) Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
n) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I.
Poskytovateľ a ním poverené osoby
II.
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby
III.
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
IV.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu
V.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
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VI.
VII.

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
o) Typ zmluvy (za každý log. celok samostatne): Kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
p) Návrh Kúpnej zmluvy predloží na vyzvanie úspešný uchádzač pre konkrétny log. celok.
q) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie
§ 11 ZVO tým nie je dotknuté.

V Trnave, 29.05.2020

S pozdravom

prof. Ing. František Janíček, PhD. - riaditeľ ÚEAE FEI STU
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Príloha č. 1

Ponukový list
za log. celok č. 1 - Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom
Verejný obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Názov predmetu zákazky:
Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom (Číslo roz. Položky 1H3P5)
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán (Zastúpený):
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Cenový návrh:

Cena celkom bez DPH:



DPH 20 %

Cena celkom s DPH:

Ak nie ste platca DPH, uvedenú skutočnosť uveďte.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 1
Ponukový list
za log. celok č. 2 – Traktorová kosačka
Verejný obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Názov predmetu zákazky:
Traktorová kosačka (Rozpočtová položka 1H3P4)

Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán (Zastúpený):
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Cenový návrh:

Cena celkom bez DPH:



DPH 20 %

Cena celkom s DPH:

Ak nie ste platca DPH, uvedenú skutočnosť uveďte.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 2

Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky
Log. celok č. 1 - Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom

Opis:

Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom

Doplňte parametre

Univerzálny čelný nakladač s príslušenstvom 1 ks

(uveďte názov ponúkaného tovaru)

Nosnosť: 600 – 950 kg
Motor: diesel
výkon min. 21 kW max. 30 kW s elektrickým štartérom
Príslušenstvo:
Lyžica veľkoobjemová min. 380l
záber min. 120cm
Paletizačné vidly, dĺžka min. 120 cm
Vidly s pridržovačom na slamu a hnoj, záber min. 120 cm
Kabína stroja, kúrenie, otváracie sklá
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar

Do tabuľky zadajte presné parametre tovaru. V prípade, že nie je možné uviesť
parametre zadajte Áno/Nie
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis + otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 2
Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky
Log. celok č. 2 - Traktorová kosačka

Opis:

Traktorová kosačka

Doplňte parametre

samohybná kosačka – záhradný traktor 1 ks

(uveďte názov ponúkaného tovaru)

Šírka záberu: 95 – 120 cm
Počet žacích nožov: 2 - 4
Motor: benzínový, 4 taktný
výkon min. 11 kW s elektrickým štartérom
Objem zberného koša: 300 – 400 l
Špecifická požiadavka: možnosť pripojenia prednej radlice na zimné
odhŕňanie snehu.
Príslušenstvo: snehová radlica na predné zavesenie a s možnosťou
nastavenia uhlu a smeru záberu
šírka radlice: min. 110 cm
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť tovar

Do tabuľky zadajte presné parametre tovaru. V prípade, že nie je možné uviesť
parametre zadajte Áno/Nie
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis + otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3
Verejný obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Čestné vyhlásenie uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Ako štatutárny zástupca uchádzača ako je uvedené vyššie týmto vyhlasujem, že:

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

V ..........................., dňa ...............

..............................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 4
Verejný obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Organizačná jednotka:
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Ako uchádzač týmto vyhlasujem, že predložením ponuky súhlasím s evidenciou a spracovaním
osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov
súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke
verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania.
Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné orgány
vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky.

V ..........................., dňa ...............

..............................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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