
Obec Záborské, Záborské č. 39, 082 53 Záborské 

Materská škola Včielky - prístavba - stavebné práce 

 
Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b): 
Názov predmetu zákazky: 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

 
 

Obchodné meno uchádzača:  MION BUILDING COMPANY s. r. o.,  
skrátený názov: MBC s.r.o. 

 
IČO:     44 660 375 

 
 

Zoznam subdodávateľov: 

 
Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa: 

Podiel zákazky: Predmet subdodávky: 

Názov: 
Adresa: 
IČO: 
Zastúpený: 
Adresa konateľa spoločnosti: 
Dátum narodenia konateľa spoločnosti: 

  

Rozumné Vykurovanie, s. r. o.,  
Ovocinárska 364, Sabinov 083 01,  
IČO: 48 229 679 
Zastúpený: Daniel Krajňák 
Adresa konateľa spoločnosti: Za majerom 
735/14 
Pečovská Nová Ves 082 56 
Dátum narodenia konateľa: 01.05.1987 
 

15,68 % 

ZTI+ÚK+daždová, splašková 
kanalizácia+vodovodná prípojka 

IMAO electric, s. r. o.,  
Mládežnícka 108, Považská Bystrica 017 01, 
IČO: 44 007 841 
Zastúpený: Miloš Samul 
Adresa konateľa spoločnosti: Ďurďové 19 
Ďurďové 018 22 
Dátum narodenia konateľa: 30.12.1979 
 

9,64 % 
 

ELI 

AV GAST s.r.o., Hečkova 4, Košice 040 17, 
IČO: 31 711 642 
Zastúpený: Ing. Martin Vysoký 
Adresa konateľa spoločnosti: Lesná 24, 044 42 
Dátum narodenia konateľa: 18.02.1976 
 

10,02 % 
 

Vzduchotechnika 

 
 

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ požaduje, aby 

uchádzač vo svojej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument 

obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ 

uzavrie s úspešným uchádzačom. 

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie 

ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako 

subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie 

podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá 
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uchádzač vo svojej ponuke. 

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je úspešný 

uchádzač  povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom 

uviesť v tejto zmluve  údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru. 

 

                                                                            ..................................................... 
                                                                                                 Ondrej Ondík 

                                                                                 konateľ 


