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A.2 PODMIENKY ÚČASTI
1. Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).
Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie preukazuje
splnenie podmienok účasti v zmysle § 152 ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v celom rozsahu podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO (s výnimkou
§ 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO), nakoľko v ostatných podmienkach účasti osobného postavenia nevie aplikovať
ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO.

Podmienka účasti

Spôsob preukázania

§ 32 ods. 1 písm. a) ZVO
Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný
čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. b) ZVO
Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom
na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace.

Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný
predložiť doklady:
•
Podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby – ak uchádzač nepredloží
výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť
verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov fyzickej osoby – viď vzor súhlasu, ktorý je
súčasťou týchto súťažných podkladov (PRÍLOHA 3 – UDELENIE
SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV)
b) výpis z registra trestov právnickej osoby – ak uchádzač
nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby (obchodné
meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo
právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom
je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby
môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z.
z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov
právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke
Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí
bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.
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republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
nepredkladá doklad, že nemá evidované nedoplatky na poistnom
na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku
účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

§ 32 ods. 1 písm. c) ZVO
Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu
a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) ZVO
Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.

tovar,

Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
nepredkladá doklad, že nemá evidované daňové nedoplatky voči
daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku
účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú podmienku
účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

§ 32 ods. 1 písm. f)
Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým čestným vyhlásením.

§ 152 ods. 1 ZVO
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok
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Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych
subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.

účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov.

2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a
ekonomické postavenie: - neuplatňuje sa -

Podmienka účasti

Minimálna požadovaná úroveň

Podmienka účasti

Minimálna požadovaná úroveň

3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní,
Systém manažérstva kvality - § 35 zákona o verejnom obstarávanie, Systém
environmentálneho manažérstva - § 36 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a
odbornú spôsobilosť.

Podmienka účasti

§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju
technickú alebo odbornú spôsobilosť

Minimálna požadovaná úroveň

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť
predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o
uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných
prác
podľa
obchodných
podmienok,
ak
odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia.
Uchádzač uvedie názov stavby podľa zoznamu v evidencii referencii podľa § 12
ZVO, ak takéto referencie existujú.
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takého potvrdenie uchádzač
alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam stavebných prác ako aj potvrdenia (referenčné listy ) obsahujú : názov
(obchodné meno) a sídlo investora predmetnej stavby, názov stavby s uvedením
miesta stavby a stručnej charakteristiky stavby, finančný objem
diela
zrealizovaného záujemcom v € bez DPH, termín začatia a ukončenia
predmetnej stavby , meno s tel. číslom resp. mailom kontaktnej osoby investora,
u ktorej si možno overiť uvedené informácie.
Uchádzač predloží k zoznamu minimálne jedno potvrdenie (referenčný list)
uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je
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predmet zákazky v kategórii inžinierske stavby o finančnom objeme minimálne
600 000 EUR bez DPH.
/Verejný obstarávateľ upozorňuje, že z predloženého potvrdenia (referenčného
listu) musí byť zrejmý finančný objem minimálne 600 000 EUR bez DPH na
stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky t.j. s charakterom stavebných
prác na obnove, výstavbe, revitalizácii peších zón a parkov. Verejný obstarávateľ
neuzná hodnotu referencie, ak v požadovanom finančnom objeme minimálne
600 000 EUR bez DPH budú zahrnuté aj iné rôzne stavebné práce, ktoré nesúvisia
s požadovanou referenciou na rovnaký alebo podobný charakter stavebných
prác ako je predmet zákazky/.
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB – Európskej
centrálnej banky aktuálneho v deň vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač
je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri
každom doklade, v ktorom sa prepočet vykonal.
V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že záujemca svoj záväzok
nesplnil riadne a včas, v súlade s uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať
za porušenie povinnosti záujemcu uvádzať pravdivé a úplné údaje a za dôvod na
vylúčenie záujemcu zo súťaže. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť podpísané
štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie,
musí byť predložené aj splnomocnenie na zastupovanie.
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako
subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO
Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju
technickú alebo odbornú spôsobilosť v
prípade stavebných prác alebo údajmi o
vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej
kvalifikácii.

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť ak ide o stavebné
práce predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Požiadavky:
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii pracovníka na výkon
činnosti stavbyvedúceho v súlade s Osvedčením vydaným SKSI alebo ekvivalentný
o vykonaní odbornej skúšky ( s rozsahom oprávnenia pre inžinierske stavby) a odbornou
praxou. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje overenou fotokópiou dokladu
o odbornej spôsobilosti s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby , na ktorú
bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané. Najmenej 5 ročnú odbornú prax
preukáže profesijným životopisom. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia
vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.
Profesijný životopis musí obsahovať :
titul, meno a priezvisko
údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia
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-

§ 34 ods. 3 ZVO

údaje o zamestnaní v rozsahu : zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru,
pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti na stavbách , ktoré
zabezpečoval s uvedením obdobia realizácie od do, dátum a podpis zamestnanca

Záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. Záujemca
alebo uchádzač preukazuje verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Záujemca alebo uchádzač toto
preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Súčasne musí táto osoba preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h) a ods. 7.
Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje iná osoba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so
vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami, uchádzač
alebo záujemca môže využiť kapacity tejto osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

4. Splnenie podmienok účasti
V zmysle § 114 ods. 1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti:
-

Jednotným európskym dokumentom (JED), alebo

-

Čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj
informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodkladne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na
prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú
naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu
verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné
vyhlásenie obsahuje informácie podľa druhej vety.
Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania
kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených
Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo
a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie
potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje
a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje
informácie aj o tejto osobe.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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Uchádzač predkladá Jednotný európsky dokument (JED) osobitne za nasledovné subjekty:
- seba (uchádzača)
- každého člena skupiny dodávateľov (osobitne);
- inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti;

Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov – skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa
predložiť samostatný JED pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky
subjekt.
Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky podmienky účasti“, bez toho, aby musel vyplniť iné
oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: "Spĺňa požadované podmienky účasti → Áno".
Podľa § 40 ods. 8 ZVO je uchádzač oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak u
neho existuje dôvod na vylúčenie: nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO
alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 ZVO. V prípade, ak takéto dôvody na vylúčenie
u uchádzača existujú, uvedie ich v Časti III. oddiel A, C, D JED-u vždy spolu s konkrétnymi prijatými opatreniami, ktoré vykonal na ich
nápravu.
Ak uchádzač využíva aj kapacity iných osôb na splnenie podmienok účasti, podľa § 39 ods. 3 ZVO predkladá samostatný JED pre každú
inú osobu (riadne vyplnený a podpísaný).
Iná osoba nemá možnosť postupovať podľa § 40 ods. 8 ZVO, teda vykonať opatrenia na nápravu (samoočistenie). Verejný obstarávateľ
musí v prípade nespĺňania niektorej zo skutočností (podmienky účasti/dôvody na vylúčenie) uvedených v Časti V. postupovať podľa §
40 ods. 5 ZVO (požiadať uchádzača alebo záujemcu o nahradenie takej osoby) v spojení s § 40 ods. 6 písm. k) ZVO (vylúčiť uchádzača
alebo záujemcu, ak nenahradil túto osobu v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa stanovené požiadavky). Uchádzač zabezpečí, aby
bol samostatný formulár inej osoby vyplnený vyššie uvedeným spôsobom a obsahoval podpisy tohto hospodárskeho subjektu vo vzťahu
k vyhláseniam uvedeným v Časti VI. JED-u.
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť bezplatnú službu Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk
JED je potrebné vložiť do IS ActiveProcurement.
Verejný obstarávateľ nepožaduje v ponuke informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) ZVO, ale verejný obstarávateľ
vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených
dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti v zmysle § 40 ods. 4 ZVO. Verejný obstarávateľ môže
uchádzača v priebehu postupu celého verejného obstarávania kedykoľvek vyzvať na predloženie všetkých alebo niektorých
požadovaných osvedčení a podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného
obstarávania. Podľa § 39 ods. 6 ZVO je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Dôvody na vylúčenie uchádzača v súvislosti s predloženým JED-om:
-

§ 40 ods. 6 písm. c) ZVO - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti
a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,
§ 40 ods. 6 písm. i) ZVO - nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v určenej lehote,
§ 40 ods. 6 písm. j) ZVO - nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 115 ZVO v prípade naplnenia podmienok nevylučujúcich možnosť
postupovať priamym rokovacím konaním.

Konflikt záujmov
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom
zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu
prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného
obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

