
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru 
s názvom „Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov  do DK v Šali“. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Kontaktná osoba 
vo veciach technických: Jaroslav Rácz, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta  
                                                (kontakt mobil: 0911608398) 
vo veciach podmienok 
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania 

(kontakt tel.: 031/7012901) 
  
 
E-mail:    rácz@sala.sk                    simighova@sala.sk                                           

 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Dom kultúry Šaľa, ul. SNP 16 pre obidve časti zákazky. 

 
3. Variantné riešenie:  

Nie (platí pre obidve časti zákazky). 
 

4. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Najneskôr do 1 mesiaca od doručenia písomnej objednávky (platí pre obidve časti zákazky). 
Verejný obstarávateľ požaduje na dodané tovary 5 rokov záruky. 
 

5. Stručný opis: 
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: 
1) Obstaranie germicídnych čističov vzduchu do KD v Šali 
2) Obstaranie multifunkčných kioskov do KD v Šali. 
 
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 23.335,93 eur bez DPH. 
 

6. Informácie o častiach 
Táto zákazka sa delí na časti. Ponuky možno predkladať na všetky časti. 
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí. Jednému 
uchádzačovi môže byť pridelená 1 časť a/alebo 2 časti. 
 

7. OPIS 
Časť 1 
7.1 Názov 

Obstaranie germicídnych čističov vzduchu do KD v Šali 
Slovník spoločného obstarávania: 
31000000-6 – Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie  

mailto:r%C3%A1cz@sala.sk
mailto:simighova@sala.sk
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7.2 Opis obstarávania 
Predmetom zákazky je obstaranie germicídnych čističov vzduchu v rámci projektu „Podpora 
udržateľnosti Kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“. Tieto čističe prispejú                   
k zlepšeniu hygienických podmienok, vytvoria tak zdravšie podmienky pre návštevníkov, ale aj 
zamestnancov kultúrneho domu. K celkovej výmere podlahovej plochy 5630,5 m2 je potreba 
zaobstarať  min. 10 ks mobilných germicídnych čističov vzduchu. Prostredníctvom nich bude 
vedieť Kultúrny dom v Šali fungovať a zvýši sa i jeho udržateľnosť v tejto pandemickej dobe. 
Germicídny žiarič musí čistiť a dezinfikovať vzduch, ničiť vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy 
v ovzduší. Zachytávať nečistoty, prach, peľ. 
Minimálne požadované parametre Germicídny žiarič:  
- Mobilný, výškovo nastaviteľný 
- Min. 4 kolieska s 2 brzdami pre ľahkú manipuláciu priamo súčasť zariadenia, alebo na stojane 

s uvedenými parametrami, ktorý bude súčasťou dodania zariadenia. 
- Prietok vzduchu minimálne v rozpätí 50-495 m3/h 
- Predfilter minimálne G3≥10 μm, alebo lepšie 
- Hepa filter minimálne trieda H11>0,3 μm, 95% alebo lepšie napr. H12 s účinnosťou  95-99,5% 

s otvormi 0,3 μm 
- Napájanie 230v, AC/50Hz 
- Hmotnosť max. 22 kg pre ľahšiu manipuláciu 
- Hlučnosť max. 46 dB. 
- Rozmery max 800/700/280 mm 
- Životnosť trubíc minimálne UV-V – 9000 h 
- Indikovanie miery vlhkosti v miestnosti 
- Max, spotreba EE:  155W 
- Používanie v prítomnosti ľudí. 
- Certifikát výrobku 
- Dĺžka napájacieho kábla – min. 5 m.  

 
Ekvivalenty: 
Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom/konkrétnym názvom, resp. v prípadoch 
nie presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky, môže uchádzač predložiť 
ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom 
rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel 
použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je 
požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené 
parametre. V prípade použitia ekvivalentného materiálu alebo tovarov je uchádzač povinný 
v ponuke jednoznačne vyznačiť (zvýrazniť) takýto materiál a doložiť  ho príslušným dokladom 
preukazujúcim ekvivalentné vlastnosti k porovnaniu s materiálom uvedeným vo výzve na 
predkladanie ponúk – napr. certifikátom, vyhlásením o zhode, technickým listom, 
fotodokumentáciou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku pre nesplnenie 
podmienok verejného obstarávateľa, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary 
nebudú mať minimálne kvalitatívne a technické parametre na úrovni materiálov uvedených vo 
výzve na predkladanie ponúk. V prípade, že v ponuke neuvedie použitie ekvivalentného materiálu, 
má sa za to, že pri dodávke tovaru uchádzač ako dodávateľ predloží špecifikáciu dodaného tovaru 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľ uvedených vo výzve na predkladanie ponúk. 

 
7.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena uvedená v EUR vrátane DPH. 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, kritériom je jeho celková konečná cena v EUR. 
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7.4 Predpokladaná hodnota 
18.388,60 EUR bez DPH.  

 
 
Časť 2 
7.1 Názov 

Obstaranie multifunkčných kioskov do KD v Šali 
Slovník spoločného obstarávania: 
42514200-4 – Elektrostatické čističky vzduchu a plynov  
 

7.2 Opis obstarávania 
Predmetom zákazky je obstaranie multifunkčných kioskov v počte  3 ks v rámci projektu „Podpora 
udržateľnosti Kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“.  
Kiosky budú osadené na vstupoch do budovy. Ich hlavnou úlohou je meranie telesnej teploty, 
kontrola nasadenia rúška.  
Multifunkčné kiosky prispejú k tomu, aby pri vstupe do DK zabezpečili ochranu zdravia všetkých 
zúčastnených osôb. Pomôžu rozlíšiť a vyselektovať obyvateľov s vysokou teplotou. Súčasťou 
multifunkčného kiosku je aj dávkovač dezinfekcie rúk pri vstupe pre všetkých, čím pomôže znížiť 
šírenie tejto pandémie alebo iných vírusových ochorení.  
Požadované minimálne parametre na multifunkčný kiosk:  
- má mať automatický bezbariérový zabudovaný dávkovač dezinfekcie na ruky 
- terminál s termokamerou na meranie teploty osôb rozsah min 30°C do  42°C, presnosť min. 

±0,3°C 
- meracia vzdialenosť min. 1 m =zobrazuje telesnú teplotu bezkontaktne z viac ako 1 m, 
- doba odozvy max. 0,5s 
- minimálna kapacita 15000 tvárí 
- s funkciou kontroly nosenia rúšok,  
- rozpoznávanie tvárí s možnosťou použitia ako dochádzkový systém 
- možnosť využitia ako vstupný terminál, ktorý riadi otváranie vchodu do objektu, možnosť 

prepojenia s dverami/turniketom 
- je vodotesný a odolný voči prachu, 
- poskytuje informácie v slovenskom jazyku, 
- má zabudovaný alarm, ktorý sa spustí pri zistení anomálii telesnej teploty, 
- funkcia detekcia živej tváre – slúži ako účinná prevencia a zamedzuje možnosť použitia fotky 

pri vstupe/východe z objektu – falošné meranie telesnej teploty je týmto spôsobom 
vylúčené, 

- disponuje s prídavnými nastaveniami: vstup iba s rúškom, blokovaná osoba, vstup s kartou, 
záznam návštevníkov. 

- audio a vizuálny výstup 
- minimálna zostava: 

o stojan dávkovačom dezinfekcie  
o min. 8“ touchscreen displej 
o kamera min 2 MPix 

- prevádzková teplota min. 0 až 50°C 
- min. IP65 
- Certifikát výrobku 
- dĺžka napájacieho kábla – min. 2 m.  
 
Ekvivalenty: 
Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom/konkrétnym názvom, resp. v prípadoch 
nie presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky, môže uchádzač predložiť 
ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom 
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rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel 
použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je 
požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené 
parametre. V prípade použitia ekvivalentného materiálu alebo tovarov je uchádzač povinný 
v ponuke jednoznačne vyznačiť (zvýrazniť) takýto materiál a doložiť  ho príslušným dokladom 
preukazujúcim ekvivalentné vlastnosti k porovnaniu s materiálom uvedeným vo výzve na 
predkladanie ponúk – napr. certifikátom, vyhlásením o zhode, technickým listom, 
fotodokumentáciou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku pre nesplnenie 
podmienok verejného obstarávateľa, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary 
nebudú mať minimálne kvalitatívne a technické parametre na úrovni materiálov uvedených vo 
výzve na predkladanie ponúk. V prípade, že v ponuke neuvedie použitie ekvivalentného materiálu, 
má sa za to, že pri dodávke tovaru uchádzač ako dodávateľ predloží špecifikáciu dodaného tovaru 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľ uvedených vo výzve na predkladanie ponúk. 
 
7.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena uvedená v EUR vrátane DPH. 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, kritériom je jeho celková konečná cena v EUR. 
 

7.4 Predpokladaná hodnota 
4.947,33 EUR bez DPH.  

 
8 Podmienky účasti: 

Osobné postavenie pre 1. a 2. časť:  
 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa ods. 2 písm. e), nakoľko verejný 
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 
osobitného predpisu. 

 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 
písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. (vzor – príloha č. 3 tejto výzvy). 

 
9 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

a) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali (úradné hodiny 
podateľne  sú pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 15.00 h, streda 8.00 h až 16.30 h, piatok 
8.00 h až 14.00 h), obal ponuky musí obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „Germicídne čističe vzduchu a multifunkčné kiosky, KD Šaľa“ 

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. Uchádzač môže predložiť iba 
jednu ponuku. 

c) Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 02/02/2022 Čas 10:00 h. Ponuka predložená po 
uplynutí lehota na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená 
v listinnej podobe. 

 
10 Podmienky otvárania ponúk: 

Dátum: 02/02/2022   Čas: 11:00 h.  
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Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
 

11 Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný prvotne z vlastných prostriedkov objednávateľa. Verejný 
obstarávateľ predložil žiadosť o poskytnutie NFP na realizáciu projektu NFP302070BRW9 
s názvom: Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19, výzva 
IROP-PO7-SC77-2021-75 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii, ktorého 
obsahom je aj predmet tejto zákazky. V prípade schválenia uvedenej žiadosti o poskytnutie NFP 
budú výdavky refundované z projektu.  
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

12 Ďalšie informácie: 
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

12.2 Súčasťou celkovej ceny za dodanie tovarov musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy, teda všetky náklady potrebné na dodanie tovarov, 
vyloženie a montáž, vrátane prepravných nákladov, všetkých súvisiacich materiálnych, 
priamych a nepriamych nákladov. 

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti požadované 

v bode 8. tejto výzvy – (vzor čestného vyhlásenia je v prílohe č. 3 tejto výzvy) 
• Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy – uchádzač predkladá podpísaný 

dokument podľa vzoru 
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy – uchádzač 

predkladá podpísaný dokument podľa vzoru. 
12.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle 

všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu 
z otvárania ponúk. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne 
oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 
prijíma.  

12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto verejného obstarávania nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do 
vyhodnotenia ponúk.  

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

3. Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného 
obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, 
ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie 
zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa 
osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

4. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané    
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a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Ochrana osobných údajov:  
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom verejnej  súťaže a ich spracovanie je nevyhnutné na 
vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté zamestnancom, 
ktorí sa zúčastnia na príprave a vyhodnotení verejnej súťaže. Neuskutoční sa prenos osobných údajov 
do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel verejnej súťaže budú podľa archivačného poriadku 
archivované v zmysle ZVO min. 10 rokov;  po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje 
zlikvidované. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.sala.sk.  Kontakt na 
zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov –  zodpovednaosoba@somi.sk. 
 
V prípade, že bude schválená žiadosť o poskytnutie NFP  na realizáciu projektu: Podpora udržateľnosti 
Kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou OCVID- 19, ktorého obsahom je aj predmet tejto 
zákazky, sa súhlas vzťahuje aj na potreby predloženia dokumentácie z verejného obstávania na 
kontrolu procesu poskytovateľovi NFP.  
 
13 Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

24. 01. 2022 
 

14 Prílohy výzvy na predkladanie ponúk 
1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo VO 

                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický   
                                                                                                                                                        primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sala.sk/
mailto:zodpovednaosoba@somi.sk
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
Predmet zákazky: Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov  do DK v Šali 

 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Názov, obchodné meno uchádzača:  __________________________________ 

Sídlo uchádzača:    __________________________________ 

IČO uchádzača:    __________________________________ 

   
 

 
 
 
 
 

Platca DPH:  áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 
a) Riešenie uvedené v  tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie 

do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny 
sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
 
 
V _______________ dňa ____________________ 
  
 
 
 

 
                                                                                                                         

_____________________________ 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
 

Kritérium na hodnotenie ponúk Návrh uchádzača 

Najnižšia cena za realizáciu predmetu 
príslušnej časti zákazky 

Cena v EUR bez 
DPH 

Sadzba DPH 
v zmysle platnej 

legislatívy 

Cena v EUR           
s DPH 

Obstaranie germicídnych čističov 
vzduchu do KD v Šali     
Obstaranie multifunkčných kioskov do 
KD v Šali    

Cena za 1. a 2. časť zákazky spolu:    
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
(podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) 

 
 
Názov predmetu zákazky: Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov  do DK 
v Šali 
 
 
Titul:      ................. 
 
Meno a priezvisko:   ............................................ 
 
Adresa trvalého pobytu:   ............................................. 
 
 
 
Dole podpísaný/á ................................................................. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním 
mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) mestu Šaľa 
ako verejnému obstarávateľovi v rámci zadávania zákazky na predmet obstarávania: „Obstaranie 
germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov  do DK v Šali“ . 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať. 
 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018 
Z. z. 
 
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.. Bol/a/ som 
poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá osoba   
kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ 
informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá 
osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.  
 
 
 
V .................................. dňa .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 ......................................... 
                                                                                                                              meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                   osoby oprávnenej konať za uchádzača 

                                                                                                                                   v záväzkových vzťahoch 
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Príloha č. 3 výzvy – VZOR  
 

 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA,  ŽE NEMÁ ULOŽENÝ ZÁKAZ VO VO 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača 
 
Obchodné meno:  ...............................   
Sídlo:   ...............................   
Zastúpený:   ...............................   
Kontaktná osoba:  ...............................  
Kontaktné údaje:  ............................... 
 
Názov zákazky: „Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov  do DK v Šali“ 
 
Dolu podpísaný štatutárny zástupca uchádzača, týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods. 2 písm. 
f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyššie uvedený uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
V ............................... dňa ............................... 
 
 
 

                    .................................................... 
                                                                                                                      Podpis oprávnenej osoby uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie, vyhlásenia. 


