Vyhlásenie o mlčanlivosti a o súhlase s prepadnutím finančnej zábezpeky
Účastník súťaže (záujemca o súťaž):
Názov: ........................................................ (obchodný názov, príp. meno a priezvisko)
Sídlo: ........................................................
IČO: ........................................................
Štatutárny orgán: ........................................................ (funkcia)
(ďalej len „Účastník“)
I.
Na účely tohto vyhlásenia sa rozumie
vyhlasovateľom Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, IČO: 00691135,
súťažou obchodná verejná súťaž, ktorú vyhlásil vyhlasovateľ v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) č. 586 zo dňa
12. 12. 2016, ktorej predmetom je výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií
spoločnosti KOSIT a. s. vo vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a uzatvorenie zmluvy o prevode
akcií,
súťažnými podmienkami súťažné podmienky, ktoré určil vyhlasovateľ vo vyhlásení súťaže,
spoločnosťou spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice,
IČO: 36205214, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa
vo vložke č. 1169/V,
dôvernými informáciami všetky informácie a skutočnosti, ktorých prezradenie tretím osobám
by mohlo spôsobiť škodu spoločnosti alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy akcionárov
spoločnosti, najmä informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva spoločnosti alebo
jej akcionárov,
finančnou zábezpekou zábezpeka alebo jej časť, ktorú Účastník zložil na účet vyhlasovateľa
súťaže v súlade s ustanoveniami časti C súťažných podmienok.
II.
Účastník záväzne vyhlasuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
vzťahujúcich sa na spoločnosť alebo jej akcionárov, o ktorých sa dozvedel v priamej alebo
nepriamej súvislosti so súťažou, najmä nahliadnutím do dokumentácie v súlade so súťažnými
podmienkami. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety neplatí v prípadoch ustanovenými
osobitnými právnymi predpismi.
Účastník v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením povinnosti
zachovať mlčanlivosti podľa tohto článku. Zodpovednosť za škodu sa vzťahuje i na tretie
osoby, ktorých práva týmto porušením budú dotknuté.

III.
Účastník záväzne vyhlasuje, že bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s prepadnutím
finančnej zábezpeky zloženej Účastníkom podľa časti C súťažných podmienok v prípadoch
ustanovenými v súťažných podmienkach, najmä ak svojím konaním zmarí uzatvorenie
zmluvy o prevode akcií spoločnosti a/alebo s použitím finančnej zábezpeky na úhradu
zmluvných pokút podľa ustanovení článku V zmluvy o prevode akcií.
Vyhlásenie bolo podpísané dňa ................................

_______________________________
meno a priezvisko
funkcia

