Príloha č. 2 k výzve

Obchodné meno, sídlo alebo adresa podnikania:

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

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

Čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami plnenia predmetu objednávky –
„Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na sociálnych
sieťach“
V prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní – zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na predmet Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na

sociálnych sieťach sa ako Zhotoviteľ pri plnení predmetu objednávky zaväzujem strpieť výkon
kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa
§ 6 a § 10 zákona č. 528/ 2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytnutej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp.
subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 Z.z.
a podľa článku 59 a nasl. Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly, ktorými sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním oprávnené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ;
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada a ani iné plnenie. Povinnosť strpieť kontrolu a archivovať
všetky dokumenty týkajúce sa predmetu plnenia objednávky sa ustanovuje pod dobu upravenú vo
všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

.................................................................................
Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene uchádzača

