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 Príloha číslo 5 Podmienok súťaže Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.  

 

 

VYHLÁSENIE O ZÁVӒZKU MLČANLIVOSTI 

 
Obchodné meno :  
Sídlo :  
IČO :  
IČ DPH :  
Zápis :  
(ďalej len „Uchádzač“), 

 

týmto vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a 
informáciách alebo dokumentoch získaných v súvislosti s účasťou Uchádzača v Obchodnej verejnej 
súťaži vyhlásenej spoločnosťou Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., so sídlom Mlynská 
nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 553 412, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56534/B (ďalej len „SE ES“ a „Obchodná verejná 
súťaž“), uzatváraním alebo plnením zmluvy uzatvorenej na základe Obchodnej verejnej súťaže (ďalej 
len „Zmluva“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SE ES ich neposkytne tretím 
osobám, ani nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

 

Za dôverné informácie sa na účely tohto Vyhlásenia o záväzku mlčanlivosti (ďalej len „Vyhlásenie“) 
považujú najmä, nie však výlučne, všetky informácie, ktoré si Uchádzač a SE ES pred podpisom tohto 
Vyhlásenia a v budúcnosti navzájom poskytnú, bez ohľadu na to, či takéto informácie boli poskytnuté v 
ústnej alebo v písomnej forme, resp. technickými prostriedkami alebo budú výslovne označené ako 
„dôverné". Rovnako sa za dôverné považujú všetky informácie a akékoľvek údaje týkajúce sa činnosti, 
riadiacich procesov, podnikateľských plánov, strategických zámerov, know-how, účtovných a daňových 
skutočností, dodávateľských a odberateľských vzťahov spoločnosti SE ES, informačných technológií, 
informačného systému SE ES, ako aj osobné údaje, ktoré by mohol Uchádzač v mene SE ES 
spracovávať (alebo má akýkoľvek prístup k takýmto údajom), vrátane informácií o konkrétnych 
podmienkach návrhu predloženého v Obchodnej verejnej súťaži Uchádzačom (ďalej len „Dôverné 
informácie"). 

 

Pojem Dôverné informácie nezahŕňa informácie, ktoré sú v čase ich sprístupnenia Uchádzačovi 
všeobecne dostupné alebo známe verejnosti spôsobom iným ako porušením akéhokoľvek záväzku 
vyplývajúceho z tohto Vyhlásenia. 

 

Uchádzač sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách aj po skončení Obchodnej 
verejnej súťaže. Obmedzenia sa nevzťahujú na poskytnutie dôverných informácií v nevyhnutnom 
rozsahu zamestnancom Uchádzača priamo sa podieľajúcim na účasti Uchádzača v Obchodnej verejnej 
súťaži a subdodávateľom Uchádzača oznámeným SE ES, prostredníctvom, ktorých bude Uchádzač 
plniť predmet obstarávania za predpokladu, že tieto osoby budú viazané povinnosťou mlčanlivosti 
najmenej v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v tomto Vyhlásení. Porušením záväzku Uchádzača 
podľa tohto Vyhlásenia nie je ani prípad poskytnutia Dôvernej informácie na odôvodnenú žiadosť orgánu 
verejnej moci alebo prípad, kedy je poskytnutie dôvernej informácie uložené Uchádzačovi všeobecne 
záväzným právnym predpisom. 
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Uchádzač si je vedomý, že v prípade porušenia akéhokoľvek záväzku podľa tohto Vyhlásenia má SE 
ES voči Uchádzačovi právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- EUR za každé takéto 
porušenie. Právo SE ES požadovať popri zmluvnej pokute náhradu škody vzniknutú porušením 
povinností podľa tohto Vyhlásenia, a to aj nad rozsah zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté. Uchádzač 
zároveň podpisom tohto Vyhlásenia potvrdzuje, že vyššie uvedené zmluvná pokuta je primeraná so 
zreteľom na hodnotu a význam Dôverných informácií a je v súlade so zásadami poctivého obchodného 
styku dobrými mravmi. 
 

Uchádzač berie na vedomie, že ak SE ES kedykoľvek v priebehu trvania Obchodnej verejnej 

súťaže nadobudne odôvodnené podozrenie, že došlo k porušeniu ochrany Dôverných 

informácií, je oprávnený vylúčiť Uchádzača z účasti v Obchodnej verejnej súťaži. 

 

Toto Vyhlásenie sa riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača 


