
Príloha č. 2  

 

Čestné vyhlásenie 
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

 

Verejný obstarávateľ: Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 70 Bardejov 

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou 

Postup: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO 

Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia – Zateplenie obvodového plášťa budovy, 

spojovacej chodby a telocvične“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, 

že: 

 nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, 

pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli 

zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

 nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo, ktoré by 

mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať 

mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá 

je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

 ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania ukáže, že akýkoľvek 

potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim 

verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí 

všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k 

neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné 

riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením 

mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

 som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je 

zverejnený na adrese https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html a v 

nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého 

zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania 

čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so 

zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu 

verejného obstarávania, 

 budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným 

postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať 

tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, 

pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ. 

 

V .............................. dňa ...................... 

 

................................................................................................ 
Podpis 

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

