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SÚŤAŽ Č. 06D40/2019/M052 

Architektonická súťaž týkajúca sa renovácie budovy Paul-Henri Spaak v Bruseli 

 

 

 

 

 

ZÁVÄZOK K ÚČASTI 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA KRITÉRIÍ VYLÚČENIA  
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[Podpísaný (podpísaná) [meno osoby, ktorá podpisuje tento formulár]: 

(len v prípade fyzických osôb) 
konajúci (konajúca) vo vlastnom 
mene 

(len v prípade právnických osôb) zastupujúci (zastupujúca) túto 
právnickú osobu:  

 

Číslo občianskeho preukazu alebo 
pasu:  

 

(„osoba“) 

Celý úradný názov: 

Právna forma:  

Identifikačné číslo organizácie:  

Úplná úradná adresa:  

IČ DPH:  

 

(„osoba“) 

 

 

ČASŤ I – ZÁVÄZOK 

Podpísaný 
(podpísaná) ......................................................................................................................................
...... 

ako právny zástupca .................................................................................................. 

vyhlasujem, že: 

 som bol oboznámený (bola oboznámená) s dokumentmi k postupu tejto súťaže, konkrétne: 

o oznámenie o súťaži uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, 

o pravidlá súťaže, 

 súhlasím s podmienkami, ktoré sú stanovené v uvedených dokumentoch; 

 predkladám prihlášku do súťaže: 

o ako jediný účastník súťaže (1), 

o ako člen nerozdielneho zoskupenia .........................................(2). 

 

ČASŤ II – ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

1. SITUÁCIA, KTORÁ JE DÔVODOM VYLÚČENIA OSOBY 

vyhlasuje, že uvedená osoba sa nachádza v niektorej z týchto situácií: ÁNO NIE 

a) je v úpadku, v konkurze alebo v likvidácii, jej aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak 
voči nej prebieha vyrovnávacie konanie, jej podnikateľské činnosti sú pozastavené 
alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo nariadení; 

  

b) bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že 
daná osoba nesplnila povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne 
zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej bola zriadená, alebo 
krajiny, kde sídli verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť; 

  

                                                
1 Nehodiace sa prečiarknite. 
2 Nehodiace sa prečiarknite. 
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c) bolo konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovené, že 
daná osoba sa dopustila závažného odborného pochybenia tým, že porušila platné 
zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí táto osoba, alebo 
tým, že sa dopustila akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jej profesionálnu 
dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a 
to ak ide najmä o akékoľvek z týchto konaní: 

 

i) podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií vyžadovaných na overenie 
neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas 
výkonu zákazky; 

  

ii) uzatvorenie zmluvy s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť 
hospodársku súťaž; 

  

iii) porušenie práv duševného vlastníctva;   

iv) pokus ovplyvniť proces rozhodovania verejného obstarávateľa počas postupu 
zadávania zákazky; 

  

v) pokus získať dôverné informácie, na základe ktorých by počas postupu zadávania 
zákazky mohla získať neoprávnené výhody;  

  

d) bolo konečným rozsudkom stanovené, že osoba sa dopustila niektorého z týchto 
skutkov: 

 

i) podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995; 

  

ii) korupcie, ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov 
Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, 
vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997, a článku 2 ods. 1 rámcového 
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV, a tiež aj korupcie, ako sa vymedzuje v práve 
krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený 
hospodársky subjekt, alebo krajiny plnenia zákazky; 

  

iii) účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV; 

  

iv) prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako sa vymedzujú v 
článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES ; 

  

v) trestných činov súvisiacich s terorizmom alebo trestných činov spojených s 
teroristickými aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového 
rozhodnutia Rady 2002/475/SVV, alebo podnecovania alebo napomáhania 
trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v 
článku 4 uvedeného rozhodnutia; 

  

vi) využívania detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi, ako sa 
vymedzujú v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ; 

  

e) vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia 
zmluvy financovanej z rozpočtu Únie, čo viedlo k jej predčasnému ukončeniu alebo 
uplatňovaniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto 
nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol 
povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;  

  

f) konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že 
spôsobila nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95; 
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g) v prípade závažného odborného pochybenia, podvodu, korupcie, iných trestných 
činov, závažných nedostatkov pri plnení zmluvy alebo nezrovnalostí sa na túto osobu 
vzťahujú: 

i. skutočnosti zistené pri auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré vykonával Dvor 
audítorov, OLAF alebo oddelenie vnútorného auditu, alebo pri iných kontrolách a 
auditoch, ktoré viedol povoľujúci úradník inštitúcie EÚ, európsky úrad alebo 
európska agentúra alebo orgán; 

ii. správne rozhodnutia, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť 
disciplinárne opatrenia prijaté príslušným dozorným orgánom zodpovedným za 
overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky; 

iii. rozhodnutia ECB, EIB, Európskeho investičného fondu alebo medzinárodných 
organizácií; 

iv. rozhodnutia Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže Únie 
alebo rozhodnutia vnútroštátneho príslušného orgánu týkajúce sa porušenia 
práva hospodárskej súťaže Únie alebo vnútroštátneho práva v tejto oblasti alebo 

v. rozhodnutia o vylúčení prijaté povoľujúcim úradníkom inštitúcie EÚ, európskeho 
úradu alebo agentúry alebo orgánu EÚ.  

  

 

2. SITUÁCIE, KTORÉ SÚ DÔVODOM VYLÚČENIA A KTORÉ SA TÝKAJÚ FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB 
S PRÁVOMOCOU ZASTUPOVAŤ PRÁVNICKÚ OSOBU, PRIJÍMAŤ ROZHODNUTIA ALEBO VYKONÁVAŤ KONTROLU VO 
VZŤAHU K TEJTO PRÁVNICKEJ OSOBE 

vyhlasuje, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je členom 
správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu vyššie uvedenej právnickej 
osoby alebo má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo 
vykonávať kontrolu vo vzťahu k uvedenej právnickej osobe (toto sa 
vzťahuje na riaditeľov spoločností, členov riadiacich alebo dozorných 
orgánov a prípady, keď jedna fyzická osoba vlastní väčšinové podiely), sa 
nachádza v jednej z týchto situácií: 

ÁNO NIE neuplatňuje 
sa 

situácia uvedená v bode c) (závažné odborné pochybenie)    

situácia uvedená v bode d) (podvod, korupcia alebo iný trestný čin)    

situácia uvedená v bode e) (závažné nedostatky pri plnení zákazky)    

situácia uvedená v bode f) (nezrovnalosť)    

 

 

 

 

 

3. SITUÁCIE, KTORÉ SÚ DÔVODOM VYLÚČENIA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ PREBERAJÚ 
NEOBMEDZENÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA DLHY PRÁVNICKEJ OSOBY 

 vyhlasuje, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá neobmedzene ručí za 
dlhy uvedenej právnickej osoby, sa nachádza v jednej z nasledujúcich 
situácií:  

ÁNO NIE neuplatňuje 
sa 

situácia uvedená v bode a) (konkurz)    



 

 strana 5/6 

situácia uvedená v bode b) (neplnenie povinností týkajúcich sa platenia 
daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie) 

   

 

4.  DÔVODY VYRADENIA Z TOHTO POSTUPU 

 vyhlasuje, že uvedená osoba: ÁNO NIE 

h) narušila hospodársku súťaž tým, že sa predtým podieľala na príprave súťažných 
podkladov pre tento postup obstarávania.  

  

 

5.  NÁPRAVNÉ OPATRENIA 

Ak si je osoba podpisujúca toto vyhlásenie vedomá toho, že ona sama alebo právnická osoba, ktorú 
zastupuje, alebo jedna z osôb uvedených vyššie, na ktoré sa vzťahujú uvedené vyhlásenia, sa nachádza 
v jednej z vyššie vymenovaných situácií, ktoré sú dôvodom vylúčenia, musí uviesť, aké opatrenia boli 
prijaté s cieľom napraviť túto situáciu, ktorá môže viesť k vylúčeniu, čím preukáže svoju spoľahlivosť. 
Môže ísť napríklad o technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorými sa má zabrániť 
opakovanému výskytu, poskytnúť náhrada škody alebo úhrada pokút. Príslušné dôkazné dokumenty, 
ktoré preukazujú nápravné opatrenia, musia byť pripojené ako príloha k tomuto vyhláseniu. Toto sa 
nevzťahuje na situácie uvedené v písmene d) prvého odseku. 

 

Prijaté opatrenia (3): 

 

 

6. DOKUMENTY POSKYTOVANÉ NA POŽIADANIE 

Osoba poskytne na požiadanie a v lehote stanovenej verejným obstarávateľom informácie o osobách, 
ktoré sú členmi správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu.  

Musí poskytnúť aj ďalej uvedené doklady týkajúce sa samotnej osoby alebo fyzických alebo 
právnických osôb, ktoré preberajú neobmedzenú zodpovednosť za dlhy osoby: 

 V situáciách uvedených v písmenách a), c), d) alebo f) sa vyžaduje predloženie aktuálneho 
výpisu z registra trestov alebo, ak to nie je možné, rovnocenného dokladu nedávno 
vydaného príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine usadenia osoby, z 
ktorého vyplýva, že tieto požiadavky sú splnené.  

 V situáciách uvedených v písmene a) alebo b) sa vyžaduje predloženie aktuálnych 
osvedčení vydaných príslušnými orgánmi dotknutého štátu. Tieto doklady musia 
poskytovať dôkaz o všetkých platbách daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, za ktoré 
je osoba zodpovedná, vrátane napr. DPH, dane z príjmu (len fyzické osoby), dane zo zisku 
(len právnické osoby) a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Ak sa v dotknutej krajine 
nevydá žiadny z uvedených dokumentov, môže sa nahradiť prísažným vyhlásením pred 
súdnym orgánom alebo notárom alebo, ak to nie je možné, slávnostným vyhlásením pred 
správnym orgánom alebo kvalifikovaným profesijným orgánom krajiny, v ktorej je 
hospodársky subjekt usadený. 

Osoba nemusí poskytnúť tieto doklady, ak ich už predložila na účely iného postupu verejného 
obstarávania.  

Tieto doklady musia byť vydané maximálne rok pred dňom, keď o ne verejný obstarávateľ požiada, a 
musia byť k tomuto dňu stále platné.  

                                                
3 Ak netreba uviesť žiadne opatrenie, uvedie sa „Neuplatňuje sa“. 
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Podpisujúca osoba vyhlási, že doklady už boli poskytnuté, uvedie presné číslo postupu, v rámci ktorého 
boli predložené, a potvrdí, že situácia dotknutej osoby (osôb) sa nezmenila odo dňa, keď boli tieto 
doklady poskytnuté. 

 

Uvedená osoba môže byť vylúčená z tohto postupu a môžu jej byť uložené správne sankcie (vylúčenie 
alebo finančná sankcia), ak sa preukáže, že niektoré vyhlásenia alebo informácie, ktoré boli 
poskytnuté na splnenie podmienky účasti na tomto postupe, sú nepravdivé. 

 

Priezvisko a meno (mená)  

 

Dátum  

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Treba parafovať každú stranu 


