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PRÍLOHA Č.2  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na  

kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku 

 

 

Názov projektu: MODE CF SK UA  

Číslo projektu:  HUSKROUA/1901/8.2/0011 

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce  ENI CBC HUSKROUA 

Názov zákazky: kancelárska technika  

Presná identifikácia zákazky : služba, zákazka s nízkou hodnotou, prieskum trhu 
(predmet – tovary/služby/stavebné práce, finančný limit, postup a číslo oznámenia/výzvy a pod.): 

 

Predmetom zákazky je dodanie 3 ks osobných notebookov a 1 ks multifunkčná tlačiareň. 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať a aj naištalovať trvalú ročnú licenciu služby  Microsoft 

Office 2021 Personal pre 3 ks notebookov a  ročnú licenciu antivírusového programu tiež pre 

3 ks notebookov. 

 

Fáza zákazky, v rámci ktorej sa vyhlásenie predkladá: výber dodávateľa 

 

 

Ja, dolu podpísaný/á,   ………………….……………………..  (meno a priezvisko, titul, 

funkcia/pozícia), ako zainteresovaná osoba1, čestne vyhlasujem, že: 

 

- poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom 

každú situáciu, keď osoby na strane verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa služieb 

obstarávania konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania 

postupu verejného obstarávania alebo obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto 

postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický 

alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti 

v súvislosti s daným postupom VO, 

- v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nenastali v 

súvislosti s mojou osobou také skutočnosti, ktoré by z finančných, osobných, rodinných, 

politických alebo iných dôvodov narušili alebo ohrozili nestranný, transparentný, 

nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní 

príspevku, 

- nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 612 
 

1   Napr. zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

2 Účastníci finančných operácií a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia 

rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú 

podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ku konfliktu záujmov 

dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby 

z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo 

akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. 
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nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046  o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení, 

- súčasne vyhlasujem, že v predmetnej zákazke nenastali skutočnosti kvalifikované ako 

konflikt záujmov v príručke pre prijímateľa, resp. v Metodickom pokyne CKO č. 13, 

- podľa mojich vedomostí nie som v žiadnom konflikte záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré 

sa zúčastnili prípravných trhových konzultácií, podali žiadosť o účasť a/alebo predložili 

ponuku v rámci tejto zákazky, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, 

alebo ako navrhovaní subdodávatelia, 

- ak zistím alebo ak sa počas výberu/vyhodnotenia podmienok účasti/požiadaviek na predmet 

zákazky/kritérií na vyhodnotenie ponúk/plnenia alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto 

konflikt záujmov existuje alebo vznikol, okamžite to oznámim verejnému 

obstarávateľovi/komisii na vyhodnotenie ponúk a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa 

prestanem zúčastňovať na postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach spojených 

so zadávaním zákazky, 

- som oboznámená so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a 

auditný orgán zistí v predmetnej zákazke konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať 

vplyv na oprávnenosť výdavkov a následné vylúčenie zákazky z financovania v plnom 

rozsahu,  

- zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne 

poskytnuté nezneužijem na žiadne nežiaduce účely. Konkrétne súhlasím, že budem so 

všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas hodnotenia alebo na základe hodnotenia nakladať zodpovedne a 

dôverne a súhlasím, že budú použité výhradne na účely tohto hodnotenia a nebudú 

zverejnené žiadnej tretej strane.  

 

 

V ........................., dňa ……………………… 

 

 

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


