
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 
(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 
 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Denisa Vlčková 
 Telefón:  035/2851 261 
 E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk  

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Denis Tóthová 
 Telefón:  035/2851 321 
 E-mail:   denisa.tothova@komarno.sk  
 
    

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

 Názov zákazky:  „Pozemná dezinsekcia proti komárom v roku 2021“ 

 Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
    o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
    neskorších predpisov  

 CPV    90670000 - 4 Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských 
    alebo vidieckych oblastiach 

Na dodanie predmetu zákazky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva. 

 
3. Opis predmetu zákazky 

  
 Jedná sa o  pozemnú aplikáciu larvicídu (aplikácia biologickým prípravkom) vo forme granúl 

a insekticídu (aplikáciu chemickým prípravkom) proti lietajúcemu hmyzu (dezinsekciu) na 
komármi najviac zamorených územiach mesta Komárno.  

 Celková súhrnná plocha postreku počas trvania zmluvy spolu činí aplikáciu biologického 
prípravku 52,04 ha a pozemnú aplikáciu chemickým prípravkom 1 607,13 ha.  

 Spôsob, časové rozpätie a interval dezinsekcie – postreku proti komárom určuje obstarávateľ. 
Poskytovateľ služby vykoná dezinsekciu podľa presných pokynov (telefonický, alebo písomný, 
alebo elektronický), ktoré budú určené poskytovateľovi služieb denne podľa aktuálnych 
poveternostných podmienok počas trvania zmluvy. 

 Všetky prípravky musia byť schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, 
  musia spĺňať všetky príslušné zdravotné a technické predpisy pre dané prípravky. 

 Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) použitých prípravkov budú priložené k protokolu  
  o vykonaní prác. 

 Ako kontaktnú látku na dezinsekciu proti komárom verejný obstarávateľ požaduje použiť 
biologickú  látku VECTOBAC G – larvicíd vo forme granúl na ničenie lariev komárov 



 Ako kontaktnú látku na dezinsekciu proti komárom verejný obstarávateľ požaduje použiť  
chemickú látku ROTRYN 50, alebo DELTASECT kvapalina na ničenie komárov alebo 
ekvivalentný výrobok s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadované výrobky.  

 Vykonanie prác bude realizované v dohodnutých termínoch za prítomnosti zodpovednej osoby  
objednávateľa. 

 Zásah bude predstavovať jeden ucelený blok, ktorý bude možné po prevzatí riadne 
vyfakturovať v súlade s potvrdeným dodacím listom. 

Technické parametre dezinsekcie: 
 
3.1. Lokality o celkovej rozlohe 1 607,13  ha s aplikáciou chemického postreku: 
 

      Alžbetin ostrov (mimo ochranného pásma VZ)    60 ha 
 ľavý breh Dunaja Komárno - Nová Stráž (od žel. mostu)   65 ha 
 Nová Stráž  - Záhradky       22,6 ha 
 Vadaš – Záhradky        8,3 ha 
 Bratislavská cesta - Záhradky ( spojenie žel.z BA a MR)   4 ha 
 Maják  - Záhradky (Orechový rad - Hadovská popri žel. trati)  2,9 ha 
 Nová Osada - Spodná časť I.+ II (juh od kanála)    12 ha 
 Nová Osada - Severná Časť (sever od kanála)    14,7 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - Juhozápad       11,33 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - Sever (les)      19,14 ha 
 Nová Osada  - Inundácia (od Manta po čerpačku)    6,2 ha 
 Nová Osada - nad čerpačkou (Darányiho lúky)    125 ha 
 ľavý breh Váhu – smer na Kavu (od cestného mosta  

po Kava sever, mimo CHKO)      264,5 ha 
Teheľňa - Záhradky komplet obojstranne  
(okolie križovatky I64/Iža)       35 ha 
ľavý breh Váhu - Špic - Harčáš východ     79 ha 
pravý breh Váhu - Mosty (medzi cestným  
a žel. mostom popri ČOV)       42,8 ha 
Ďulov Dvor         15 ha 
Lándor          6 ha 
Kava          10,26 ha 
Hadovce         27 ha 
Nová Stráž  - obec        73 ha 
Čerhát          7,6 ha 
Pavel          3,8 ha 
Mesto - Intravilán komplet (aj s parkmi,  
záhr. Maják s cintorínmi)       692 ha 

 

3.2. Lokality o celkovej rozlohe 52,04 ha s aplikáciou biologického prípravku: 
 

 Nová Osada - spodná časť I.+ II (juh od kanála)    12 ha 
 Nová Osada - severná Časť (sever od kanála)    14,7 ha 
 Mŕtve Rameno Váhu - sever (les)      19,14 ha 
 Nová Osada  - inundácia (od Manta po čerpačku)    6,2 ha 
  

3.3. Spôsob postreku: 
 
 Spôsob postreku (pozemný) a charakter prípravku (insekticíd alebo larvicíd) vykonávať 

výlučne podľa potreby a pokynu (telefonicky alebo elektronicky) obstarávateľa, a to do 24 h 
od nahlásenia dezinsekcie a to v skorých ranných hodinách tesne pred východom slnka 
resp. v podvečerných hodinách po západe slnka pri bezvetrí v suchom počasí, 

 chemický postrek vykonávať len motorovým vozidlom vybaveným so zmlhovačom určeným 
na aplikáciu insekticídu do prostredia (vhodnými aplikačnými zariadeniami so 



zodpovedajúcou technickou výbavou a príslušnými povoleniami na vykonávanie prác) 
a aplikáciu biologickým prípravkom vykonávať len oprávnenou osobou so spoľahlivou 
aplikačnou technikou, 

 ako postrek použiť certifikovaný larvicíd a insekticíd, 

 postrek vykonávať osobou disponujúcou osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi jedovatými, s jedovatými látkami a s larvicídmi, 

 postrek vykonávať tak, aby nebola narušená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti 
miesta poskytovanej služby. 

3.4. Iné požiadavky: 

 Poskytovateľ služby musí byť držiteľom oprávnenia poskytovať službu, ktorá je predmetom 
zákazky. 

 Poskytovateľ musí vykonávať zásah v súlade s určeným termínom. 

 Poskytovateľ je povinný predložiť: 

 platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami používanými pri 
dezinsekcii, 

 certifikát insekticídu a larvicídu, ktorý bude aplikovaný pri plnení predmetu zákazky 
(KBU),  

 platný doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 

 doklady o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na 
poskytnutie služby, 

 víťazný uchádzač musí byt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (UVO). 

 Pri realizácii zásahu musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný oboma zmluvnými 
stranami. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje deň ukončenia  
zásahu. 

Konzultácia ohľadne predmetu zákazky môže byť vykonaná na základe telefonického dohovoru 
s Ing. Attila Kulcsár Szabó, 0910 597 356 do termínu na predkladanie cenovej ponuky.  

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky 

 - predpokladaná hodnota zákazky: 30 000,00 € s DPH  
 

5. Spôsob určenia ceny 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez 
  DPH,  sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je 
  platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, vrátane  
  všetkých súvisiacich služieb a poplatkov. 

 
6. Variantné riešenie 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou variantné 
 riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby 
 nebolo predložené. 

  
7. Možnosť predloženia ponuky 

 Žiadame uviesť cenu za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom a 1 ha pozemnej aplikácie 
chemickým prípravkom, 

 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním poskytovanej služby, 



 Cena musí byť stanovená v €, 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

      
8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry. 

 Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi. 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 
ods.1 písm. e) ZVO:  

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby mali v doklade o oprávnení poskytovať 
službu zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služieb vo 
vzťahu k predmetu zákazky, ktorým môže byť: 

 Doklad o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania 
oprávňujúci uchádzača na poskytovanie služieb vo vzťahu k predmetu zákazky. Uchádzač 
predloží platné oprávnenie na poskytovanie služieb charakteru predmetu zákazky v zmysle 
platnej legislatívy SR (Zápisy v registroch SR – Obchodnom či Živnostenskom/ Výpis z OR SR, 
resp. Výpis zo ŽR SR). Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov 
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný predkladať vyššie uvedený doklad 

 Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. c) a f) 
ZVO, uchádzač doloženým čestným prehlásením preukáže: 

-  že nemá voči mestu, obci alebo ním riadeným organizáciám alebo založeným 
spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za KO a pod.), 

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

 Podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti: Splnenie podmienky 
technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO preukáže uchádzač 
nasledovne tj, predloží : 

 -  údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov,  osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby a to:  

 - platné osvedčenie  minimálne troch zamestnancov o odbornej spôsobilosti na prácu 
 s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu 
 živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 9 odst. 5 bod b/ zákona NR SR 
 č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- platné osvedčenie minimálne troch zamestnancov o odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi jedovatými a s jedovatými látkami, larvicídmi a prípravkami podľa § 9 odst. 5 
bod a/ zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

 - platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na 
 profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na 
 profesionálnej použitie vydané pre minimálne troch zamestnancov,  

 - platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami 
 a larvicídmi, vydané pre minimálne troch zamestnancov,  



- uchádzač predloží údaje a fotodokumentáciu  o strojovom a technickom vybavení, 
ktoré má k dispozícii na poskytnutie služby, 

- uchádzač predloží kartu bezpečnostných údajov o kontaktných látkach, ktoré budú 
použité na dezinsekciu komárov. 

- Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení prevádzkového 
poriadku na prácu s biologickým prípravkom VectoBac G (larvicíd vo forme granúl) 
a chemickými látkami pre látky ROTRYN 50, alebo DELTASECT alebo ekvivalentný 
výrobok s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako požadované chemické výrobky. 

- Zmluvu o odbere odpadu obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminovaných nebezpečnými látkami (absorbenty, filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami) 

-  Rozhodnutie  - súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o umiestnení 
skladu jedovatých látok 

 - referenčné práce charakteru pozemná dezinsekcia – postrek komárov -  za obdobie 
troch rokov, t.j. 2019 až 2021.  

10. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez 
 akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
 

11. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 Cenu za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom a 1 ha pozemnej aplikácie chemickým 
prípravkom (príloha č. 1), 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto
 podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
 kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 2), 

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 9. ( príloha č. 3) 

 všetky požadované doklady, ktoré sú uvedené v bode 3.4 v bode 9 tejto výzvy na 
 predkladanie cenovej ponuky, 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
 písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.  

 
12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky: 

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne alebo poštou  

      na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.  

 Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla  
   alebo miesta podnikania uchádzača), 

 obálka musí byť označená -  „Pozemná dezinsekcia na rok 2021“- NEOTVÁRAŤ. 

 
13. Termín doručenia cenovej ponuky 

 Do 17. máj 2021 do 09.00 hod.  



 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti 
  uchádzačovi neotvorenú. 

 

14. Kritériá a hodnotenie ponúk 

 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena s DPH za 1 ha aplikácie 
biologickým prípravkom a 1 ha pozemnej aplikácie chemickým prípravkom pozemného postreku 
po elektronickej aukcii.  

 Komisia zostaví zostupné poradie všetkých listinne predložených platných ponúk, ktoré budú 
hodnotené podľa celkových cien. Ponuku s najnižšou cenou za danú zákazku, zaradí komisia 
na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou 
cenou za objekt zaradí na posledné miesto poradia. 

 Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií. Vzor návrhu na plnenie kritérií 
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie cenovej ponuky.  

 Ceny za predmet zákazky z listinných predložených ponúk uchádzačov sú vstupnými 
 cenami do  elektronickej aukcie. 

 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa tejto výzvy na predkladanie 
 cenovej ponuky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne alebo 
 elektronicky oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  

 Otváranie ponúk bude neverejné z dôvodu vyhodnotenia verejného obstarávania 
 elektronickou aukciou. 

 
15. Použitie elektronickej aukcie:  

 Áno – verejný obstarávateľ bude realizovať elektronickú aukciu na predmet zákazky.  

 Do elektronickej aukcie bude zadávaná hodnota uchádzača za 1 ha aplikácie biologickým 
prípravkom a 1 ha pozemnej aplikácie chemickým prípravkom, ktoré budú predložené v listinnej 
podobe. Hodnota bude zadávaná s DPH.   

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa 
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom 
nadol.  

Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom 
úplnom vyhodnotení ponúk.  

Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese 
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom 
nadol.  

Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien 
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.  

Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom 
pre verejné obstarávanie. 

V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu, 
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich 
ponukách.  



Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí 
neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, na 
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. 

Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov automatizovaným vyhodnotením 
od najnižšej ceny až po najvyššiu.  

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho 
ponuky. 

 
17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky podmienky 
 účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo  obstarávanie 
 zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
 výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

 Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo znížiť rozsah prác a dodávok 
vyšpecifikovaných vo výkaze výmer, pokiaľ nebude mať dostatočné finančné krytie na 
vyfinancovanie takého objemu prác.  

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,   
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača   
v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa  alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

 
 
 
            Ing. Attila Kulcsár Szabó 
                                                                                                          vedúci odboru  
 



Príloha č. 1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 
 

Názov zákazky :  Pozemná dezinsekcia proti komárom na rok 2021 
 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
 
Obchodné meno:    ...................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  ...................................................................... 
 
 
 

jednotková cena za 1 ha aplikácie biologickým prípravkom 
 

...................................... EUR bez DPH 

......................................                DPH 

...................................... EUR s DPH 

 
jednotková cena za 1 ha pozemnej aplikácie chemickým prípravkom 

 

...................................... EUR bez DPH 

......................................                DPH 

...................................... EUR s DPH 

 
 
 
 
V.......................................dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................................................................... 
                                                                               Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/poverenej osoby 
                                                                                                          uchádzača – pečiatka podpis 

 
 



 
 
Príloha č. 2 

 
Identifikačné údaje uchádzača 

 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:       ............................................................ 

 

IČO:                                                                  ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                             ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

Fax:                                                                   ............................................................ 

 

E-mail:                                                               ............................................................ 

 
 
Osoba určená pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii :     
   
 
        
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                 ............................................................ 
 
Telefón:                                                             ............................................................ 
 
E-mail:                                                               ............................................................ 
 
 
 
V ......................., dňa ................. 
 
 
 

                                               Pečiatka, podpis ............................................... 
 



 
 
 
 
Príloha č.3  

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

......................................................................týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti 
podľa § 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju 
týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

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

 Dátum               podpis 

 
 
 

 
 


