OBEC SMIŽANY
Etický kódex verejného obstarávania
(ďalej „etický kódex“)
Preambula
Základnými hodnotami, ktoré má každý zúčastnený v procese verejného obstarávania
ctiť a vytvárať tak základ pre výber budúceho dodávateľa alebo zhotoviteľa sú
transparentnosť, nediskriminácia, rovnaké zaobchádzanie, hospodárnosť a efektívnosť.
Účelom tohto kódexu je podporovať požadované štandardy v správaní sa účastníkov
v procese verejného obstarávania a zamedziť možnému výskytu korupcie, úplatkárstva ako
aj neefektívneho vynakladania verejných prostriedkov.

Článok I.
Základné ustanovenia
1. Tento etický kódex je internou smernicou obce Smižany.
2. Vzťahuje sa na všetkých funkcionárov obce, zamestnancov obce a iné osoby, ktoré sú
účastníkmi verejného obstarávania, vrátane členov komisií verejného obstarávania
(štatutárov a vedúcich pracovníkov, poverených schvaľovaním prípadov verejného
obstarávania, odborne spôsobilých osôb, vykonávajúcich verejné obstarávanie, osôb
poskytujúcich podklady pre jednotlivé prípady verejného obstarávania, najmä špecifikáciu
verejného obstarávania).

Článok II.
Všeobecné zásady
1. Hlavným protikorupčným opatrením obce Smižany ako verejného obstarávateľa je
transparentné zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní v profile verejného
obstarávateľa na webovom sídle obce Smižany v zmysle Smernice o verejnom obstarávaní.
2. Všetci zamestnanci pôsobiaci vo verejnom obstarávaní pri výkone svojich aktivít dbajú na
dodržiavanie všeobecných princípov etiky, ktorými sú najmä čestnosť a integrita,
dodržiavanie zákonnosti, profesionalita, chápanie verejného obstarávania ako činnosti
vykonávanej vo verejnom záujme.
3. Základné normy etiky vo verejnom obstarávaní: obstarávanie bez predsudkov, rovný a
nestranný prístup ku každému účastníkovi verejného obstarávania, stále prehlbovanie
znalostí o verejnom obstarávaní, zúčastňovanie sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom
skvalitňovania individuálnej výkonnosti, vyhýbanie sa uplatneniu akýchkoľvek mechanizmov,
ktoré by obmedzili rovnocenné konkurenčné prostredie, neprijímanie darov a pozorností
(zvonku, ale aj navzájom medzi zamestnancami) v súvislosti s výkonom verejného
obstarávania, ako aj darov a pozorností, ktoré by mohli vzbudiť podozrenie o narušení
nestrannosti, včasná identifikácia situácií, v ktorých by pri výkone verejného obstarávania
mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, prevencia, oznamovanie a vyhnutie sa konfliktu záujmov,
odmietanie akýchkoľvek vplyvov zo strany iných osôb pri realizácii činností spojených s
obstarávaním, zachovanie si integrity profesionálneho manažéra pri výkone verejného
obstarávania.

4. Všetci zamestnanci obce Smižany, ktorí môžu z titulu svojej funkcie alebo pracovného
zaradenia priamo alebo sprostredkovane ovplyvniť rozhodovanie alebo konanie osôb
zúčastnených na verejnom obstarávaní, nesmú nijakým spôsobom ovplyvňovať
rozhodovanie alebo konanie týchto osôb s cieľom zabezpečiť prospech niektorého
z uchádzačov alebo záujemcov.
5. Všetci účastníci verejného obstarávania sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť
počas celého procesu obstarávania a aj po jeho ukončení.
6. Verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré sú tajné podľa príslušných zákonov,
a informácie, ktoré záujemcovia a uchádzači oprávnene označia ako dôverné.
7. Zmluvný partner a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť
počas celého trvania zmluvy a aj po jej ukončení. Všetky správy a dokumenty vypracované
alebo obdržané zmluvným partnerom sú dôverné.
8. Zmluvný partner musí vždy konať nestranne a ako spoľahlivý poradca v súlade
s kódexom o výkone jeho profesie. Musí sa vyhýbať poskytovaniu verejných vyhlásení
o projekte alebo o službách bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. Nemôže sa
zaväzovať za obstarávateľa žiadnym spôsobom bez jeho predchádzajúceho písomného
súhlasu.

Článok III.
Konflikt záujmov
1. Osoby zúčastnené na procese verejného obstarávania, ani zmluvný partner nesmú
pripustiť, aby došlo ku konfliktu jeho osobných záujmov s ich pracovným postavením.
Osobným záujmom sa rozumie záujem, ktorý zahŕňa akýkoľvek prospech pre člena
komisie, jeho rodinu, blízkych príbuzných, priateľov a osôb alebo organizácií, s ktorými
má alebo mal obchodné alebo politické vzťahy. Zahŕňa taktiež akúkoľvek zaviazanosť
zmluvného partnera a ostatných zúčastnených v procese verejného obstarávania,
na plnenie voči týmto osobám, a to finančnú alebo inú.
2. Pri prejavení záujmu o účasť na verejnom obstarávaní alebo pri podávaní ponuky,
musia všetci zúčastnení v danom procese deklarovať čestným vyhlásením skutočnosť,
že nie je ani predmetom, ani inak ovplyvnený z hľadiska potenciálneho vzniku
konfliktu záujmov a že nie je prepojený s ostatnými uchádzačmi alebo stranami
zapojenými do súťaže. Ak takáto situácia nastane počas plnenia zmluvy, je zmluvný
partner povinný o tom bezodkladne obstarávateľa informovať.

Článok IV.
Dary a iné ponuky
1. Účastníci procesu verejného obstarávania nevyžadujú ani neprijímajú dary, pozornosti,
odmeny a protislužby ani žiadne iné zvýhodnenia, ktoré by mohli narušiť profesionálny
prístup alebo ovplyvniť rozhodovanie v procese verejného obstarávania.
2. Účastníci procesu verejného obstarávania nesmú v svoj prospech, ale ani v prospech
osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej je on alebo osoba jemu blízka
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného
orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby prijať priamo alebo sprostredkovane
úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, prísľub takéhoto plnenia alebo
výhody od uchádzača alebo záujemcu.

3. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na zamestnancov zmluvných strán, ktorí môžu hodnotenie v
akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie ovplyvniť.

Článok V.
Ovplyvňovanie procesu verejného obstarávania
1. Štatutárny orgán, vedúci zamestnanci alebo iní zamestnanci obce Smižany, ktorí môžu z
titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie priamo alebo sprostredkovane
ovplyvňovať rozhodovanie alebo konanie osôb zúčastnených na procese verejného
obstarávania nesmú nijakým spôsobom ovplyvňovať ich rozhodovanie a konanie s cieľom
zabezpečiť prospech niektorého z uchádzačov alebo záujemcov. V takomto prípade sú
dotknuté osoby povinné uviesť akúkoľvek skutočnosť, ktorá nasvedčuje tomu, že štatutárny
orgán, vedúci zamestnanci alebo iní zamestnanci obce Smižany ovplyvňovali alebo sa
pokúsili ovplyvniť ich rozhodovanie a konanie v prospech niektorého uchádzača alebo
záujemcu.
2. Člen komisie, zamestnanec obce Smižany a iné osoby, ktoré môžu hodnotenie v
akejkoľvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie ovplyvniť sú v prípade,
že nastanú skutočnosti podľa odseku 1 tohto článku, povinné o tom bezodkladne informovať
starostu obce v prípade podozrenia z trestného činu aj príslušné orgány činné v trestnom
konaní.
3. Zmluvné strany sa v súkromnom živote vyhýbajú takým činnostiam, chovaniu a jednaniu,
ktoré by mohlo zadať príčinu k vydieraniu ich zamestnancov v dôsledku ich jednania v
rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami.
4. Všetky súťažné podklady a zmluvy o prácach, dodávkach a službách musia obsahovať
ustanovenie, že verejné obstarávanie bude zrušené a zmluva ukončená v prípade, ak sa
zistí, že uzavretie zmluvy alebo jej plnenie podnietilo vznik iných výdavkov ako výdavkov
spojených s realizovaním zákazky a deklarovaných v príslušnej zmluve. Pod takýmito
výdavkami sa rozumejú provízie neuvedené v zmluve alebo nepochádzajúce zo správne
uzavretej zmluvy (vzťahujúcej sa na hlavnú zmluvu) a jej dodatkov, zaplatené provízie ako
odplata za akékoľvek služby, provízie poukázané do krajín s nízkym daňovým zaťažením,
provízie zaplatené nejasne identifikovanému príjemcovi resp. provízie zaplatené
spoločnosti, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že je len spoločnosťou, cez ktorú sa
budú finančné prostriedky prelievať.
5. U zmluvných partnerov, ktorí zaplatili výdavky podľa bodu 4 tohto článku (vzhľadom na
závažnosť zistení) bude zmluva s nimi vypovedaná.

Článok VI.
Zneužitie postavenia účastníka v procese verejného obstarávania.
1. Účastník procesu verejného obstarávania nevyužíva výhody vyplývajúce z jeho
postavenia, ani informácie získané počas priebehu verejného obstarávania pre svoj
súkromný záujem. Je jeho povinnosťou vyhnúť sa konfliktom záujmov, predchádzať takým
situáciám, ktoré môžu podozrenie z konfliktu záujmov vyvolať.
2. Účastník procesu verejného obstarávania neponúka ani neposkytuje žiadnu výhodu
akýmkoľvek spôsobom spojenú s jeho postavením v procese verejného obstarávania, pokiaľ
to zákon neumožňuje.

3. Účastník procesu verejného obstarávania neuvádza vedome v omyl ani verejnosť, ani
ostatných účastníkov.
4. S informáciami získanými v procese verejného obstarávania účastník narába so všetkou
potrebnou dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Zároveň rešpektuje právo
verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi.
Tento etický kódex nadobúda účinnosť 1. novembra 2012

Smižany, 31.10.2012

Ing. Michal K o t r a d y
starosta obce

