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Čestné vyhlásenie uchádzača 

 
 
Obchodné meno uchádzača: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 

 
IČO: 36168335 

 
 
Zoznam subdodávateľov: 

 

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa: 

Podiel zákazky: Predmet subdodávky: 

Názov: mmcité sk s.r.o. 

Adresa: Brnianska 2, Trenčín 

IČO: 36320854 

Zastúpený: Ing. Aleš Bakoš 

Adresa: Súťažná 454/10, Trenčín 

Dátum narodenia: 06.11.1974 

25,87% Detské ihrisko, dopadové plochy, 
mobiliár 

Názov: KVETY TATRY - SLOVENSKO, 

s.r.o. 

Adresa: Námestie Sv. Egídia 3003/96, 

Poprad 

IČO: 36488984 

Zastúpený: Dušan Kantor 

Adresa: Záhradná 536/7, Batizovce 

Dátum narodenia: 05.05.1962 

22,46% Obnova a výsadba verejnej zelene 

Názov: VaMa elektro, s. r. o. 
Adresa: Teplická 4, Poprad 
IČO: 54078652 
Zastúpený: Ing. Jozef Dulovič 
Adresa: Sládkovičova 533, Hranovnica 
Dátum narodenia: 16.03.1962 

0,19% Presun verejného osvetlenia 
 
 
 
 
 

Názov: STOPING, s.r.o. 
Adresa: Pražská 2, Košice 
IČO: 36168572 
Zastúpený: Ing. Viktor Stopko 
Adresa: Orgovánová 396/6, Malá Ida 
Dátum narodenia: 07.09.1960 

0,38% Dopravné značenie 

 
V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 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 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. 
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Verejný obstarávateľ upozorňuje aj na skutočnosť týkajúcu sa subdodávateľov, ktorých 

štatutárny orgán je konečným užívateľom výhod uvedeným v §11 ods. 1 písm. c) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

-v.r.- 

 

                                                                                                      Ing. Oľga Sloveňáková 
                                                                                                podpredseda predstavenstva 


