Príloha č. 3 Príručky pre realizáciu verejného obstarávania

Príloha č. 3
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava

Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Názov zákazky1:

Externé riadenie projektu „ Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ“

Referencia2:

§ 6 ZVO - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)............................................................................................,
ako osoba podieľajúca sa príprave zákazky podľa § 6 ZVO
týmto čestne vyhlasujem,
1.

poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom
každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb
konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu 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,

2.

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.

3.

podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty3 ktoré predložili
ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia konzorcia,
alebo ako navrhovaní subdodávatelia4.

4.

ak zistím alebo ak sa počas výberu/podmienok účasti/[úvodného] postupu hodnotenia/plnenia
alebo zmeny zmluvy ukáže, že takýto konflikt záujmu existuje alebo vznikol, okamžite to
oznámim rade/komisii a v prípade zistenia konfliktu záujmov sa prestanem zúčastňovať na
postupe hodnotenia a všetkých súvisiacich činnostiach.

5.

zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne dôverné
informácie, ktoré mi budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté

1
2

V zmysle oznámenia o vyhlásení VO/výzva na predkladanie ponúk alebo zmluvy s úspešným uchádzačom

Fáza kontroly v rámci, ktorej sa vyhlásenie predkladá napr.: pred zverejnením oznámenia/vyhlásením súťaže, po ukončení vyhodnotenia
ponúk, po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pred uzatvorením dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom, po podpise dodatku
k zmluve s úspešným uchádzačom)
3
Či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia
4
Relevantné len vo fáze VO, v rámci ktorej už boli predložené žiadosti o účasť, resp. ponuky uchádzačov.
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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.
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

