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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 ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Prvouka pre 2.ročník základných škôl“ verejný obstarávateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR poskytuje uchádzačom dokumenty k zákazke v editovateľnej podobe.



ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Uchádzač/skupina dodávateľov
Obchodné meno:
Adresa spoločnosti: 
IČO:

I.

čestne vyhlasuje, že v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet zákazky „Prvouka pre 2.ročník základných škôl“ vyhláseným verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 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.



II.

čestne vyhlasuje, že súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prvouka pre 2.ročník základných škôl“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX



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


.

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ


Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že ponuka predložená vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Prvouka pre 2.ročník základných škôl“ vyhlásenom verejným obstarávateľom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2019 pod značkou XX

	neobsahuje žiadne dôverné informácie.*


	obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“.*


	obsahuje nasledovné dôverné informácie:*



p. č.
Názov dokumentu
Strana ponuky
1.


2.


3.





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



*Nehodiace sa prečiarknite


Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača

Sídlo

IČO

Názov ponúkanej učebnice

Autori

číslo odporúčacej doložky (ak bola vydaná)


Parametre učebnice
Min. počet strán

Druh papiera
Obálka




Knižný blok

Typ väzby

Obálka vyhotovená ako obojstranne natieraný kriedový lesklý alebo matný papier s povrchovou úpravou disperzný lak lesklý alebo matný.
áno* – nie*
Formát (rozmery)

Učebnica odolná na prepravu v aktovke, na oter pri dotyku a na každodenné listovanie v učebnici.
áno* – nie*
Farebnosť
Obálka




Knižný blok



	* Nehodiace sa prečiarknite

p.č.
Názov položky
MJ
Množstvo/
požadovaný rozsah 
JC v EUR bez DPH
JC v EUR s DPH
Sadzba DPH v EUR
Výška DPH v EUR
1.
Učebnica: Prvouka pre 2. ročník základných škôl – slovenská verzia
ks
do 2 000






ks
2 001-  5 000






ks
5 001 – 10 000






ks
10 001 – 15 000






ks
15 001 – 20 000






ks
20 001 – 30 000






ks
30 001 – 60 000





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

