Príloha č. 2

/Názov a sídlo partnerskej organizácie /

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Ja, dolu podpísaný/á (titul, meno, priezvisko) ...........................................................................;
ako štatutárny orgán partnerskej organizácie 1
.............................................................................................. ;
realizujúcej opatrenie s názvom: ..............................................................................................;
Operačný program: ...............................................;
Názov zákazky: ...................................................; týmto
vyhlasujem,
že pri otváraní/vyhodnocovaní ponúk, posúdení podmienok (vylúčenia) a účasti, pri
monitorovaní operácií, zmene časti zmluvy pre uvedenú verejnú zákazku, podľa mojich
vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré [podali žiadosť
o účasť na tomto postupe verejného obstarávania], [predložili ponuku v rámci tohto verejného
obstarávania], či už ako jednotlivci alebo členovia konzorcia, alebo ako navrhovaní
subdodávatelia.
Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že neexistujú žiadne skutočnosti
alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej budúcnosti,
ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.
Potvrdzujem, že 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.
Rovnako potvrdzujem, že 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
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zverejnené žiadnej tretej strane. Rovnako súhlasím, že nebudem uchovávať kópie žiadnych
písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.
Partnerská organizácia si je vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia
o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych
dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných
záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona).
Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:
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