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POMOCNÉ PODKLADY
k zákazke zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Za účelom zníženia administratívnej záťaže spojenej s vypracovaním žiadosti o účasť v užšej súťaži na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb“ verejný obstarávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR poskytuje záujemcom dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe.



Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov



ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

Dolu podpísaní zástupcovia hospodárskych subjektov uvedených v tomto čestnom vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa XX.XX.2019 pod číslom XXX a vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX, predkladáme spoločnú ponuku ako skupina dodávateľov s názvom



zložená z nasledovných členov: 
p. č.
Názov člena skupiny dodávateľov
IČO
sídlo
1.



2.




V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi určitú právnu formu podľa 
§ 829 Občianskeho zákonníka, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. 
Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 


za člena p.č. 1, v......................... dňa............... 																												................................................ 
							meno a priezvisko, 
							funkcia, podpis

za člena p.č. 2:, v......................... dňa............... 																												................................................ 
							meno a priezvisko, 
							funkcia, podpis



Príloha č. 2 – Plná moc pre jedného z člena skupiny dodávateľov


PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽOV, KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV


Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 
	Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO záujemcu/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO záujemcu/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 


udeľuje/ú plnomocenstvo 

splnomocnencovi: 
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO záujemcu/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa XX.XX.2019 pod číslom XXX a vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 



V .................... dňa ........................... 			.................................................. 
									podpis splnomocniteľa 



V .................... dňa ........................... 			.................................................. 									           podpis splnomocniteľa 


Plnomocenstvo prijímam: 




V .................... dňa ........................... 			.................................................. 									          podpis splnomocnenca


Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov


ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

záujemca/skupina dodávateľov 
Obchodné meno 
Adresa spoločnosti 
IČO 

Dolu podpísaný zástupca záujemcu čestne vyhlasujem, že v súvislosti s verejným obstarávaní 
na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb“ vyhláseným verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa XX.XX.2019 pod číslom XXX a vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX

	som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,


	neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,


	budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,


	poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.






V .................... dňa ...........................																................................................ 
							meno a priezvisko, 
							funkcia, podpis










