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E T I C K Ý   K Ó D E X    Z Á U J E M C U / U C H Á D Z A Č A / 
Č L E N A  S K U P I N Y  D O D Á V A T E Ľ OV  
 V O   V E R E J N O M   O B S T A R Á V A N Í 

 
spoločnosti 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 
 

Preambula 
 

1. Etický kódex záujemcu/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní (ďalej 
len „etický kódex VO“) stanovuje, na základe všeobecne uznávaného a zachovávaného 
hodnotového poriadku spoločnosti, zásady správania záujemcu / uchádzača / člena skupiny 
dodávateľov v procesoch verejného obstarávania.  

 
2. Obsahom etického kódexu VO sú základné pravidlá správania sa záujemcu / uchádzača / 

člena skupiny dodávateľov, ktoré sú tieto subjekty, so zreteľom na zákonnú povinnosť 
uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv 
a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané 
dodržiavať a na dodržiavanie ktorých sú viazané dohliadať.  

 
3. Účelom tohto etického kódexu VO je podporovať a napomáhať dodržiavaniu uvedených 

pravidiel v správaní záujemcov / uchádzačov /členov skupiny dodávateľov v procesoch 
verejného obstarávania. 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 
1.1  Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania vydáva Etický kódex VO 

záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní na základe čl. 3 písm. c) Rokovacieho poriadku 
pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti verejného obstarávania. Etický kódex VO sa 
vzťahuje na záujemcov/uchádzačov/členov skupiny dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú procesov 
verejného obstarávania prebiehajúcich v Slovenskej republike alebo ktorí sa zúčastňujú 
procesov verejného obstarávania prebiehajúcich mimo územia Slovenskej republiky a svojou 
činnosťou sa k územiu Slovenskej republiky viažu. 

 
Článok 2 
Definície 

  
2.1 Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 

dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť 
vo verejnom obstarávaní (definícia v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní).  
 

2.2 Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku 
(definícia v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní).  
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2.3 Skupina dodávateľov je zoskupenie subjektov, ktoré spája spoločný záujem na účasť 
v procese verejného obstarávania, a ktorého účelom je posilniť svoje možnosti na úspech, 
resp. eliminovať nedostatky (v zmysle aktuálnej neschopnosti splniť určité podmienky) 
niektorých členov skupiny, ktoré  by im inak bránili sa súťaže zúčastniť (definícia v zmysle 
metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 11914-5000/2014).  

 
Článok 3 

Zásady a princípy 
 

3.1 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov je povinný v procesoch verejného 
obstarávania postupovať plne v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej 
únie.  
 

3.2 Záujemca/uchádzač/člen skupiny dodávateľov je povinný v procesoch verejného obstarávania 
postupovať tak, aby boli dodržané princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, aby bola zabezpečená čestná hospodárska 
súťaž, aby vykonávanie práv a povinností bolo v súlade s dobrými mravmi a so zásadami 
poctivého obchodného styku (ďalej spolu len „princípy“). Záujemca / uchádzač / člen skupiny 
dodávateľov je zároveň povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by uvedené princípy 
mohlo ohroziť alebo narušiť.  
 

3.3 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov je povinný v procesoch verejného 
obstarávania postupovať tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov, pričom konflikt záujmov 
zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného 
obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného 
obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný, ekonomický, osobný alebo iný záujem, 
ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 
obstarávaním.  

 
Článok 4 

Proces verejného obstarávania 
 

4.1 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov rešpektuje, dodržiava a chráni verejný 
záujem ako primárny cieľ verejného obstarávania.  
 

4.2 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov nijakým spôsobom nezneužíva svoje 
postavenie v procese verejného obstarávania.  
 

4.3 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov neposkytuje, ani nežiada poskytnúť 
akúkoľvek materiálnu alebo nemateriálnu výhodu, odmenu, odplatu, spojenú so svojim 
postavením v procese verejného obstarávania.  
 

4.4 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zabezpečuje potrebnú ochranu informácií 
získaných v priebehu verejného obstarávania a zdržiava sa konania, ktorým by vedome 
uviedol do omylu iných záujemcov / uchádzačov / skupinu dodávateľov, so zámerom získania 
neoprávneného prospechu alebo neoprávnenej konkurenčnej výhody.  
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4.5 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov predkladá v ponukách pravdivé 
a neskreslené informácie, ktoré preukazuje pravdivými a aktuálnymi podkladmi, vo svojej 
ponuke uvádza skutočné hodnoty kritérií, ktoré je schopný záväzne riadne plniť.  
 

4.6 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov nijakým neprimeraným spôsobom 
nekontaktuje a neovplyvňuje:  
a) osobu zodpovednú alebo podieľajúcu sa na procese prípravy verejného obstarávania; 
b) osobu zodpovednú alebo podieľajúcu sa na procese vyhodnocovania ponúk, návrhov, 

podmienok účasti; 
c) osobu zodpovednú alebo podieľajúcu sa na procese revíznych postupov; 
d) osobu zodpovednú alebo podieľajúcu sa na procese kontroly a/alebo dohľadu;  
e) osobu zodpovednú alebo podieľajúcu sa na procese administratívnych, ekonomických, 

právnych, znaleckých, konzultačných a iných podporných činností súvisiacich s procesom 
verejného obstarávania;  

f) osobu, ktorá by mohla ovplyvniť osoby podľa predchádzajúcich bodov so zámerom 
získania neoprávneného prospechu alebo neoprávnenej konkurenčnej výhody.  
 

4.7 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zverejní svoju prípadnú osobnú 
zainteresovanosť na procese verejného obstarávania vopred alebo bez zbytočného odkladu 
po tom, ako sa o tejto zainteresovanosti dozvie. Záujemca/uchádzač/člen skupiny dodávateľov 
zverejní svoju prípadnú osobnú zainteresovanosť napr. prostredníctvom priameho 
upovedomenia vyhlasovateľa verejného obstarávania alebo oznámením prostredníctvom 
verejne dostupných informačných prostriedkov. 
 

4.8 Záujemca / uchádzač / skupina dodávateľov nezneužíva zákonné revízne postupy 
so zámerom predlžovať, komplikovať alebo inak ovplyvňovať priebeh verejného obstarávania.  
 

4.9 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov neuzavrie, ani sa nepodieľa na žiadnej 
písomnej, ústnej, konkludentnej dohode, ktorá by mohla ohroziť alebo obmedziť regulárnu 
hospodársku súťaž.  

 
Článok 5 

Prevencia a profylaxia 
 

5.1 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov postupuje v procesoch verejného 
obstarávania s plnou profesionalitou, ktorú primeraným vzdelávaním pravidelne zvyšuje.  
 

5.2 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov trvalo buduje a udržiava dôveru verejnosti 
voči svojej osobe a svojmu konaniu.  
 

5.3 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zabezpečuje uplatňovanie vlastnej vnútornej 
kontroly, tak aby nedošlo ku konaniu v rozpore s právnymi predpismi, pravidlami a zásadami 
upravujúcimi procesy verejného obstarávania.  
 

5.4 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov podporuje a napomáha aktivitám smerujúcim 
k ochrane verejného záujmu a podpore legitímnej podnikateľskej činnosti (poctivého 
obchodného styku).  



                                                           
P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice          

4 

5.5 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zodpovedne plní svoje zákonné a zmluvné 
povinnosti vo vzťahu k verejným inštitúciám, svojim zamestnancom, pracovníkom, 
subdodávateľom a iným spolupracujúcim osobám.  

5.6 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zodpovedne plní svoje zákonné povinnosti 
vo vzťahu ku kontrolným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní.  
 

5.7 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov podporuje a napomáha rozvoju spolupráce 
s tretím sektorom.  
 

5.8 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov si uvedomuje svoju povinnosť spoločenskej 
zodpovednosti v procesoch verejného obstarávania.  
 

5.9 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov si uvedomuje svoju povinnosť ochrany 
životného prostredia a kultúrneho dedičstva v procesoch verejného obstarávania. 
  

5.10 Záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov zabezpečuje oboznámenie sa a dodržiavanie 
pravidiel a zásad upravujúcich procesy verejného obstarávania svojimi zamestnancami, 
pracovníkmi, subdodávateľmi a inými spolupracujúcimi osobami.  

 
Článok 6 

Pôsobnosť 
 

6.1 Tento etický kódex VO sa vzťahuje na záujemcov / uchádzačov / členov skupiny dodávateľov, 
ktorí vystupujú v procesoch verejného obstarávania prebiehajúcich v Slovenskej republike 
alebo ktorí vystupujú v procesoch verejného obstarávania prebiehajúcich mimo územia 
Slovenskej republiky a svojou činnosťou sa k územiu Slovenskej republiky viažu.  
 

6.2 Tento etický kódex VO sa vzťahuje aj na účastníkov súťaže návrhov, koncesionárov, 
subdodávateľov a iné subjekty, ktoré sa zúčastňujú alebo majú záujem zúčastniť sa na 
procesoch verejného obstarávania.  
 

6.3 Jednotlivé ustanovenia tohto etického kódexu VO je potrebné vykladať tak, aby bol v čo 
najvyššej miere zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, poctivý 
obchodný styk a ochrana hospodárskej súťaže.  

 
V Košiciach, dňa 30.11.2020 
 
                                                                             .......................................................................... 

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA 
predseda predstavenstva 

Východoslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a. s. 

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

        Ing. Marián Albert, MBA                             
podpredseda predstavenstva 

Východoslovenský ústav srdcových 
a cievnych chorôb, a. s. 


