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INVEST|CE Do RoZVoJE VZDĚúVÁNÍ

Názey zakázk]-: Dodávka tabletů a softwaru pro Základní ško1u Příbor, Jičínská486. okes
Nový Jičín- 2' kolo
Názer'/ obchodní fiřma zadavatele: Základní škola Příbor' Jičínská48ó' okres Nový Jičín
se sídlemI Jičfuská 4E6' 7.+2 58. PříboÍ

IČ 47 651,7 O,7

CESTNE PROHLASENI O NESTRANNOSTI A NEPODJATOSTI

Já' nížepodepsanÝ/á IIgt. Jctrmila Bjačková narozenla

*
-

] 5. ] 2 ' ] 9ó.2. tímto prohlašuji, že
jsem se nepodílel,,a na zpracování nabidky uchazeče.
s žádným z uchazečůlnne nespojuje osobní' placoVní či jiný obdobný pomcr,
nonárn z jiných dťrvodů osobní záj em n a zadání z,akázk-l '

Zároveri ptohlašuji, Že zachovám nrlčen]ivost o všech skutečnostech' se
hodnoticí komise při hodnocení předloŽených nabidek seznáním'

kteýni sejako
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INVEST|CE Do RoZVoJE \.ZDĚúVÁNÍ

Názcv znkázk.v'': Dodávka tabletů a sot.twaru pro Základrrí školu Příbor, Jičínská 486' okres
No\'ý Jičín- 2' ko1o
Název/ obchodní lirma zadavatelei Základní škola Pijbor, Jičinská 4E6. okes Nový Jičín
se-sídlemI Jičínská486. 742 58, Příbor
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ČEsTNÉPRoHLÁŠENÍo NrsrrurNNosTI A NEPoDJATosTI

.lá' niže podepsaný/á Ing' Zdeněk Liška narozenla 2J J 1978' tímto přohlašu.ii, že
jsetn se nepoclileli a na zpracor'ání nabídky uchazcče,
s Žádným z uchazečůmne nespojuje osobní. placovní čijiný obdobný pomér'
nenám zjiných důvodůosobní zájem na zadfulí zakázky'

-

ZáÍoveň proh]ašuji, že zachovám nrlčen1ir'ost o všcch skutečnostech. se kterými se jako člen
hodnoticí komise při hodnocení přcdloŽených nabídek seznámírr'
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INVEST|cE Do BoZVoJE VzDĚLÁVÁNÍ

Název zakázky: Dodávka tabletťr a softu'aru pro Základní ŠkoluPřibor. Jičínská 486, okres
Nový Jičín- 2. kolo
Název/ obchodní firma zadar'atele: Základní škola Příbor, Jjčínská486' obes Nor,ý Jičín
se"sídlcm: Jičínská'lE6' 742 58' Příbor
ICt 1'7657'10'7

ČESTNÉPRoHLÁŠENÍo NESTRANNosTI A NEPoDJATosTI

.Iá' nížepodepsaný/á Kdteíínd ,.|.i|11ú Íarozen/^ 29.8' ]98()' tímto prohlašu.ii, že

-

jsem se nepodilel/a na zpracování nabídky uchazeče,
s Žádn]hn z ucl'razečůmne nespojuje osobni' pracovní č1j1ný obdobný pomér,
nemám z'jiných dťrlodťr osobní zájem na zad^ní zakázky '

Zároveri proh]ašuji. Že Zacho\'án mlčenlivost o všech skutečnostech' se ktc{mi sejako člen
hodnoticí komise píi hodnocení předloŽených nabidek seznámím.
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