
                  Príloha 2 
 

       

/Názov a sídlo zapojeného subjektu1 

 

Čestné vyhlásenie2  o splnení podmienok k obstaraniu tovarov  

do 1 000,- Eur bez DPH  

 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)  ................................................................................... ;  

ako štatutárny orgán Subjektu3 .................................................................................................... ; 

IČO Subjektu .................................................................................................... ; 

zúčastňujúceho sa na projekte s názvom: Rodina a práca (ďalej len „NP RaP“); 

ITMS kód Projektu: 27120330019; týmto 

 

vyhlasujem, 

 

1. že výdavky na nákup spotrebného materiálu, ktoré sú predmetom výdavkov NP RaP, neboli predmetom 

iného realizovaného projektu financovaného z prostriedkov Európskej únie, kde ako prijímateľ pomoci 

vystupuje vyššie uvedený Subjekt; 

2. že  obstaranie nižšie uvedených tovarov v celkovej sume .......................... Eur bez DPH spĺňa podmienky 

v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia č. 

N5/2008, za ktorých nie som povinný / povinná4 vykonať prieskum trhu;  

 vynaložené náklady na obstaranie predmetnej zákazky boli primerané kvalite a cene,  

 cena tovarov je obvyklá na relevantnom trhu v čase a mieste nákupu, 

 vykonanie prieskumu trhu by bolo vo vzťahu k predmetu zákazky nehospodárne a neefektívne 

z nasledovných  dôvodov5: 

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

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

Záznam z vykonaného obstarania:  

Predmet obstarania Množstvo (počet ks, ...) 
Cena bez 

DPH 
Miesto obstarania / dodávateľ 

                                                 
1
 Zapojený subjekt (tzn. zamestnávateľ podľa variantu A alebo spolupracujúca organizácia podľa variantu B, ďalej len 

„Zapojený subjekt“) 
2 Vyhlásenie zapojený subjekt predkladá ako prílohu Sumarizačného hárku, v ktorom si nárokuje výdavky realizované 
na predmet zákazky zakúpený bez vykonania prieskumu trhu, v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení RO č. 
N5/2008 v účinnom znení. 
3 Názov a sídlo zapojeného subjektu. 
4 Nehodiace sa škrtnite. 
5 Zapojený subjekt uvedie dôvody, pre ktoré by bolo vykonanie prieskumu trhu nehospodárne a neefektívne. 



 

 

 2 

(názov tovaru) 

    

    

    

    

    

 

Zapojený subjekt si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených 

v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný 

podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev  Trestného zákona). 

Zapojený subjekt berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto čestnom vyhlásení je možné 

považovať za podstatné porušenie Zmluvy o spolupráci. 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

Dátum a miesto:  

 

 


