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Výzva na predloženie ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  

niektorých zákonov (zákon) 
 

Názov zákazky:  

„Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS“ 

služby (uvedené v prílohe č.1 zákona) 

 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:   

Úradný názov:  Mestská časť Košice - Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice                  

Štatutárny orgán: Marián Gaj, starosta 

IČO: 00690929 
 
 

DIČ:  2020762964 
 
 

Kontaktné miesto:  Miestny úrad - podateľňa na prízemí administratívnej budovy 
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola   
Telefón/Fax: +421 63 247 72, +421 917 909 011 
E-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 
55321000-6 Služby spojené s prípravou jedál 

55322000-3 Služby spojené s varením jedál 

55521200-0 Donáška stravy  
 
NUTS kód:  SK042 Košický kraj 
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

„Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS“ 

 

 
 

 
 

mailto:jaroslav.karola@kosicesever.sk


3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 

3.1   Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služby, poskytovanie stravovania – príprava, 

varenie a dovoz celodennej stravy  (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera  a večera II. - pri 

diabetickej strave), 7 dní v týždni, podľa vopred vyhotoveného a s obstarávateľom 

odsúhlaseného jedálneho lístka, pre 15 klientov  Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské 

riadky 91, Košice. 

3.2   Požiadavky verejného obstarávateľa na poskytovanie a kvalitu stravy: 

a) Verejný obstarávateľ požaduje možnosť výberu poskytovania dvoch druhov celodennej 

stravy: 

1. Celodenná stravná jednotka -  racionálna diéta, strava je určená pre seniorov a má 
pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu a večere, 

2.  Celodenná stravná jednotka - šetriaca diéta určená pre klientov, pri tráviacich   
ťažkostiach, a má pozostávať z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere, 

3. Celodenná stravná - diabetická diéta táto strava je určená pre seniorov, ktorí majú 
diagnostikovanú cukrovku. Strava má pozostávať z raňajok, desiatej, obeda, olovrantu, 
večere I. a večere II., 

b) Stravu pre klientov bude poskytovateľ dovážať 3 – krát denne (raňajky, desiata, obed, 
olovrant, večera I. a večera II.) 7 dní v týždni (pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, 
sobota a nedeľa aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov), 

c)    V naliehavých odôvodnených prípadoch sa zmluvné strany dohodli na možnosti zámeny    
stravy minimálne dve hodiny pred dovozom stravy,  

d) Poskytovateľ bude vydávať jedlá denne do tepelne izolovaných nádob, v nasledovnom 
čase: 
Raňajky, desiata           od 07.30 hod. do 08.00 hod. 
Obed, olovrant             od 11.30 hod. do 12.00 hod. 
Večera I. a večera II.    od 17.00 hod. do 17.30 hod. 

e) Poskytovateľ ďalej zabezpečí celodenný pitný režim pre klientov zariadenia (čaj sladený, 
čaj nesladený), 

f) Poskytovateľ bude zostavovať pravidelne týždenný jedálny lístok, ktorý bude schválený 
odborným garantom, a ktorý bude dopredu odsúhlasený objednávateľom, ďalej sa 
zaväzuje poskytovať ho odberateľovi najneskôr posledný pracovný deň 
v predchádzajúcom týždni  
(postačuje aj e-mailová informácia). 

g) Poskytovateľ zabezpečí dodržiavanie pestrosti jedálneho lístka, pričom platí zásada, že 
jedlá možno opakovať 2-krát mesačne. 

h) Poskytovateľ bude poskytovať predmet plnenia v súlade so zásadami zdravej výživy, 
s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje a 
v kvalite zodpovedajúcej normám platným pre poskytovanie služieb - t.j. strava musí 
spĺňať kvalitou požiadavky vhodné pre danú vekovú skupinu - seniorov (zvýšené 
množstvo energie, vitamínov, dostatočný príjem kvalitných bielkovín) a rešpektovať 
doporučenú výšku energetického príjmu osôb starších ako 60 rokov v rozmedzí od 8 000  
do 8 400 kJ. 

i) Poskytovateľ stravu zameria na tradičnú domácu kuchyňu, bude dbať na pestrosť pri 
poskytovaní desiat a olovrantov (jogurt, puding, detská výživa a pod), ďalej na dostatočný 
príjem ovocia a zeleniny  

j)    Poskytovateľ bude rešpektovať dietetické požiadavky a v prípade potreby zabezpečí 
úpravu konzistencie stravy. 

k) Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu a množstvo vydávanej stravy pri dodržiavaní všetkých 
hygienických a bezpečnostných predpisov. 

l) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby počas dopravy stravy neklesla jej teplota pod 
úroveň 65°C v zmysle §9 Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. 

m)  Objednávateľ má povinnosť kontrolovať hmotnosť porcií, množstvo a kvalitu odobranej 
stravy hneď pri jej osobnom preberaní a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov 



okamžite upozorniť poskytovateľa.    
n) Poskytovateľ zabezpečí distribúciu stravy do výdajne zariadenia opatrovateľskej služby 

vozidlom/vozidlami, ktoré spĺňa/spĺňajú kritériá HACCP. 
o) Rozvoz stravy pre klientov bude na vlastné náklady zabezpečovať poskytovateľ. 

Verejný obstarávateľ predpokladá dodávanie celodennej stravy pre klientov ZOS, počas 24 

mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predpokladaná dodávka je 4820 ks 

celodennej RACIO stravy, 2880 ks celodennej šetriacej diéty a 2010 ks DIA stravy a denný odber 

jednotlivých druhov stravy sa bude uskutočňovať podľa telefonicky, resp. e - mailom 

zadávaných objednávok od verejného obstarávateľa. Objednávky sa každý deň spresnia podľa 

skutočnosti. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie dodávky celodennej stravy pre 

klientov ZOS, nepretržite počas 7 dní v týždni, a to počas trvania zmluvy.  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby miestom dodania celodennej stravy bolo Zariadenie 

opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky č.91, Košice. Uchádzač v cenovej ponuke predloží 

návrh denného zloženia stravy a zároveň predloží aj prehľadnú kalkuláciu ceny za raňajky, 

desiatu, obed, olovrant, večeru I. a večeru II.. V cene jedla budú zahrnuté aj náklady za dovoz.  

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA  ZÁKAZKY (bez DPH):  
Hodnota:  46 667 EUR (slovom: štyridsaťšesťtisícšesťstošesťdesiatsedem eur) 

 

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 
5.1 Predmet zákazky nie je delený na časti. 
 
6. VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť  

variantné riešenie vo vzťahu k 
požadovanému riešeniu. 

 

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK: 
Do: 27.04.2017        Do:  15.00   hod. 

 
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 

Do:  15.06.2017    
 

  
 

9. STANOVENIE CENY: 
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu 
zákazky: 
- materiálové, osobné, dopravné, režijné a prípadné všetky ostatné náklady súvisiace s 
dodaním predmetu zákazky.  
V ponuke je potrebné cenu uvádzať v eurách (€), bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 
SPÔSOB  URČENIA  CENY  

1.  Navrhovaná cena na predmet zákazky musí byt' stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení vyhl. MF SR č. 375/1999 Z. z.  ako cena 
maximálna a musí obsahovať cenu za predmet zákazky, v ktorej uchádzač zohľadní predmet 
zákazky opísaný v časti 3 „ Opis premetu zákazky “ týchto súťažných podkladov.  

2.  Záujemcom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení: 

a) ak je záujemca zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,, navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH  

 



b) ak záujemca nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu 
v EUR.  
Zároveň na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 
3. Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v členení: 

a) Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku RACIO (cena jedla) na jedného klienta 

ZOS na jeden deň bez DPH/s DPH 

b) Cena za celodennú stravnú jednotku RACIO 4820 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 

30.04.2019 (predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

c) Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku ŠETRIACA (cena jedla) na jedného 

klienta ZOS na jeden deň bez DPH/s DPH 

d) Cena za celodennú stravnú jednotku ŠETRIACA 2880 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 

30.04.2019 (predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

e) Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku DIA (cena jedla) na jedného klienta ZOS 

na jeden deň bez DPH/s DPH 

f) Cena za celodennú stravnú jednotku DIA 2010 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 

30.04.2019 (predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

 

4.  Záujemca predloží cenovú kalkuláciu poskytovanej služby:   
Stravná jednotka - sa považuje finančná norma priemerných nákladov na 
potraviny/suroviny. 
Režijné náklady  -  predstavujú dopravu, naloženie a vyloženie stravy v mieste plnenia 
predmetu zákazky, nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky, ktoré vznikli v súvislosti s 
prípravou, realizáciou a zabezpečením stravy. Ide napr. o mzdy zamestnancov stravovacej 
prevádzky a poistné na príslušné poistenia, energie, vodné, stočné, náklady spojené s 
vývozom odpadu a všetky ostatné náklady spojené s poskytovaním predmetu zákazky 

 
5. Zmena výslednej ponukovej ceny za celodennú stravu, počas trvania zmluvy nie je 
prípustná okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 

 
Cenová ponuka musí byť vypracovaná podľa týchto súťažných podkladov. Spôsob určenia 
ceny a podpísaná záujemcom alebo zástupcom záujemcu. 
 

10. ZMLUVNÉ PODMIENKY: 
Výsledkom zadávania zákazky bude  uzavretie Rámcovej dohody (zmluva). 

Miesto plnenia predmetu zákazky: Zariadenie opatrovateľskej služby Mestskej časti 
Košice – Sever, Ťahanovské riadky 91, 040  01 Košice. 

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)  

Hodnota: 24 

Začatie: 01.5.2017 

Ukončenie: 30.04.2019 
 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI:   

Záujemca predloží nasledovné doklady: 
a)  Predloženie „Rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky“ vystavené príslušným 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, súčasťou ktorého musí byť schválený Plán 
správnej výrobnej praxe v stravovacom zariadení v zmysle platného predpisu HaCCP 
b)  Osobné postavenie § 32 ods. (1) písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona, záujemca doloží 
potvrdeniami podľa § 32 ods. (2) písm. a), b), c), d), e), f) zákona, alebo čestným 
prehlásením (dočasným). Úspešný uchádzač predloží originálne potvrdenia alebo overené 



kópie o osobnom postavení do 2 pracovných dní od vyrozumenia elektronickou poštou po 
vyhodnotení súťaže. Pri nesplnení tejto požiadavky, alebo odmietnutí uzavrieť zmluvu budú 
oslovení uchádzači v druhom poradí  s rovnakou požiadavkou, potom tretí v poradí, atď. 
c)  Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť § 34 (1) písm. a) zákona. Dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto 
zákona. Záujemca predloží referencie od 2 odberateľov, ktoré musia obsahovať: obchodné 
meno a sídlo odberateľa s podpisom štatutárneho orgánu, objem poskytovaných služieb – 
ročne bez DPH, meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si 
možno overiť údaje, resp. uvedie odkaz na referenciu k svojej zákazke zverejnenú na 
webovej stránke odberateľa EKS, alebo UVO. 
d) PRÍLOHA č.1 - PONUKA UCHÁDZAČA - Návrh na plnenie kritérií (vyplní záujemca). 
e)  PRÍLOHA č.2 – ČESTNÉ VYHLÁSENIE (vyplní záujemca). 
f)  Záujemca predloží písomnú ponuku podľa bodu 13. týchto súťažných podkladov v 
jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD 
nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), vo formáte súborov pdf v strojovo čitateľnom 
tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf, prípadne vo 
formáte pre kompresiu súborov zip (ďalej len „CD/DVD nosič“). Na týchto CD/DVD 
nosičoch bude nahratá kompletná ponuka záujemcu tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol 
identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, 
ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa 
v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je 
určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. 
v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti 
o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona, ako 
aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky (ďalej len „dôverné informácie“). 
- Záujemca je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v 
súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile. 
- Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, záujemca ich v ponuke viditeľne označí. Verejný 
obstarávateľ odporúča, aby predložená ponuka záujemcu obsahovala záujemcom 
vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, 
bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 
 

 

12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:   
Jediným kritériom je najnižšia jednotková cena za predmet zákazky. 
 

13. PREDKLADANIE PONÚK:  
Záujemca predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, 
alebo ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením: 
• Identifikačné údaje Záujemcu (Názov, sídlo) 
• „NEOTVÁRAŤ !“ 
• Heslo:  „ Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS “ 

 

Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne): 
Mestská časť Košice – Sever  
Festivalové námestie 2 
040 01 Košice 
Slovenská republika 
 

V pracovných dňoch v čase: pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 h. do 16.00 h., streda od 8.00 h. do   
16.30 h., piatok od 8.00 h. do 12.00 h. 
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a 



 

 

          „podpísané“ 

 

        _______________________________ 
          Marián Gaj 
              starosta 

nebudú vyhodnocované.   Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 
doručenie ponúk.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač  nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
 

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu, alebo 
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
 
Prílohy:  
- PRÍLOHA č.1 - PONUKA UCHÁDZAČA - Návrh na plnenie kritérií 
- PRÍLOHA č.2 – ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Vypracoval: Jaroslav Karola 
Dňa: 11.04.2017 



 
PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  

niektorých zákonov 
 

       Názov zákazky: 

„Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS“ 

služby  (uvedené v prílohe č.1 zákona) 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:   

Úradný názov:  Mestská časť Košice - Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice                  

Štatutárny orgán: Marián Gaj, starosta 

IČO: 00690929 DIČ:  2020762964 

Kontaktné miesto: Miestny úrad - podateľňa na prízemí administratívnej budovy 
Kontaktná osoba:   Jaroslav Karola 
Telefón/Fax: 055/6324772  mob. č. 0917 90 90 11 
E-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk 
 

 

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:   

Názov:  

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO:  Kontaktné údaje: 
Kontaktná osoba:  DIČ: 

IČ DPH: Telefón/Fax: 

som platcom DPH/nie som platcom DPH   (vyznačiť) 
E-mail: 
 
 

2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ: 
(uchádzač uvedie jednotkovú cenu za stravnú jednotku) 

 
 
Plnenie kritérií na hodnotenie ponúk ( uchádzač predloží vyplnený formulár v ponuke) 

VYHLÁSENIE, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK  

Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom. 
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

„Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS“ 

a)  Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku RACIO (cena jedla) na jedného klienta ZOS na jeden deň bez 

DPH/s DPH 

 

Stravovacia služba Stravná  

jednotka v EUR 

Režijné 

 náklady v  EUR 

Cena jedla v EUR 

 bez DPH  s DPH 

Raňajky         12%     

Desiata             9%     

Obed              45%      

Olovrant          9%     

Večera           25%     

S P O L U :     

 

 

b)  Cena za celodennú stravnú jednotku RACIO 4820 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2019 

(predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

 

Počet porcií Jednotková cena Cena za predpokladané množstvo v EUR 

 bez DPH s DPH 

4820    

 

 

 

c) Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku ŠETRACA (cena jedla) na jedného klienta ZOS na jeden deň 

bez DPH/s DPH 

Stravovacia služba Stravná  

jednotka v EUR 

Režijné 

 náklady v  EUR 

Cena jedla v EUR 

 bez DPH  s DPH 

Raňajky         12%     

Desiata             9%     

Obed              45%      

Olovrant          9%     

Večera           25%     

S P O L U :     
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d)  Cena za celodennú stravnú jednotku ŠETRACA 2880 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2019 

(predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

Počet porcií Jednotková cena Cena za predpokladané množstvo v EUR 

 bez DPH s DPH 

2880    

 

 

 

e)  Cena za kompletnú celodennú stravnú jednotku DIA (cena jedla) na jedného klienta ZOS na jeden deň bez 

DPH/s DPH 

Stravovacia služba Stravná  

jednotka v EUR 

Režijné 

 náklady v EUR 

Cena jedla v EUR 

 bez DPH  s DPH 

Raňajky         11%     

Desiata             8%     

Obed              40%      

Olovrant          8%     

Večera  I.       27%     

Večera  II.       6%     

S P O L U :     

 

 

 

f) Cena za celodennú stravnú jednotku DIA 2010 porcií za obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2019 

(predpokladané odberné množstvo počas trvania zmluvy) 

Počet porcií Jednotková cena Cena za predpokladané množstvo v EUR 

 bez DPH  s DPH 

2010    
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1. 
Racionálna 

diéta  

 

ks 4820     

2. 
Šetriaca 

diéta 

 

ks 2880     

3. 
Diabetická 

diéta  

 

ks 2010     

 

Celková cena za predmet zákazky (súčet celkových cien položiek č. 1 až 3) v 

EUR bez DPH aj s DPH slovom: 

 

  

 

Poskytovateľ  je*  –  nie je*  platcom DPH 
*(nehodiace sa preškrtnúť) 
 
 

Vypracoval:  
Dňa: 
 
         ________________________ 
     (pečiatka)   podpis štatutárneho zástupcu  



 

PRÍLOHA č. 2 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ:  (obchodné meno): ..........................................................................................., 

 

(sídlo):  ................................................................................................................................., 

 

(IČO):  ................................................................................................................................., 

 

(zápis v registri): ...................................................................................................................., 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):  ............................................................................., 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  .........................................................................................., 

 

 

Čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „MČ KE-Sever“) 

a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných 

orgánov MČ KE-Sever a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým alebo 

obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov vo 

vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

V ................................., dňa ............................... 

 

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

               (meno, priezvisko, funkcia) 

 


