
 

Príloha č. 5 
 

KONFLIKT ZÁUJMOV A VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA  
 

1. KONFLIKT ZÁUJMOV 
 

1.1. Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto prieskume trhu nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by 
mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 
rovnakého zaobchádzania. 

 

1.2. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
prieskumu trhu (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu prieskumu trhu), má 
priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno 
považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s prieskumom trhu. 

 

1.3. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. 
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
realizácie prieskumu trhu alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu 
konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči 
verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z tohto prieskumu 
trhu. 

 

1.4. Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje aby záujemca / 
uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu prieskumu trhu postupoval tak, aby 
nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné vyhlásenie 
o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa bodu 2 nižšie (verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude 
kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov). 

 

1.5. Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho 
vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa. 

 
2. VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, 
ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len 
„prieskum trhu“) vyhlásenej verejným obstarávateľom CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, 
059 21 Svit (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom Dodávka služieb 
stavebného dozoru pre investičný zámer „Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného 
zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Svit a priemyselných 
areáloch CHEMOSVIT a FINCHEM (ďalej len „zákazka“), týmto 
 

čestne vyhlasujem, že 
 

v súvislosti s uvedeným prieskumom trhu: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 
v rámci prieskumu trhu, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto zákazky,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie. 

  
V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 
                                                                                                          –––––––––––––––––––––––––- 
                                                                                                                      [doplniť podpis] 

 


