Príloha č. 4:
Vyhlásenie a Čestné vyhlásenia
Predmet zákazky: Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť

A.
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

VYHLÁSENIE
Ja, ......................................................................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ....................................................................................
so sídlom ............................................................................................................................
týmto
vyhlasujem
že súhlasím bez výhrady a obmedzenia s platnými podmienkami a požiadavkami verejnej
súťaže s predmetom zákazky „Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť“, určenými
Verejným obstarávateľom, uvedenými vo výzve na predloženie ponuky vo Vestníku verejného
obstarávania č. 42/2014 - 28.02.2014 zn. č. 2698 - WYP, a v súťažných podkladoch tejto zákazky
ako aj v ostatných dokumentoch poskytnutých Verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasím s tým, že obchodné podmienky
realizácie predmetu zákazky (Zmluvy o dielo) podľa tejto časti súťažných podkladov sú
záväzným právnym dokumentom pre zabezpečenie predmetu zákazky.
Ďalej vyhlasujem, že všetky uvedené podmienky a požiadavky vo Výzve na predloženie ponuky
verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2014 - 28.02.2014 zn. č. 2698
- WYP.
sú mi zrejmé a jasne zrozumiteľné.
V .............................................................. dňa: .........................................................

.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov
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B.

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Ja, ............................ ..............................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ..........................................................................
so sídlom .................................................................................................................
týmto

čestne prehlasujem
že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov verejnej súťaže
uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2014 - 28.02.2014 zn. č. 2698 - WYP ,
s predmetom zákazky: Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť

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

............................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov

Príloha č. 4:
Vyhlásenie a Čestné vyhlásenia
Predmet zákazky: Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť
C.

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Ja, ......................................................................................................................................
ako konateľ /živnostník spoločnosti ....................................................................................
so sídlom ............................................................................................................................
týmto

čestne prehlasujem
že údaje vo všetkých predložených dokladoch a dokumentoch uvedených v tejto ponuke do
verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2014 - 28.02.2014 zn. č.
2698 - WYP, s predmetom zákazky „Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ - stavebná časť“
sú pravdivé a úplne.

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

.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho/nych zástupcu/ov

