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A.2  PODMIENKY ÚČASTI 

1 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

1.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia 
ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“) : 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, 
ani prokurista 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, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu,  

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  

d) nebol na jeho majetok 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, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu 
bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,  

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.  

1.2 Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti „osobné postavenie“ podľa § 32 ods.2, 
resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 Zákona o VO. 

Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods.1: 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 
mesiace,  

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 
mesiace, 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

1.3 V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom 
právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o 
VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna 
prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych 
subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti: 
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1. predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese 
verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi   alebo 

2. doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára 
oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom 
webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri 
mesiace. 

1.4 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 

uvedených v odseku 1.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.5 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu 
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, 
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.  

 
1.6 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. V súlade s § 187 ods.7 Zákona o VO zápis 
v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov 
uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty 
prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: 
https://www.uvo.gov.sk/. 

 
1.7 Uchádzač, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu 

a zmeny údajov v zozname hospodárskych subjektov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, 
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného 
zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý 
obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname 
hospodárskych subjektov. 

 
1.8 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného 

postavenia Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO.  
 
1.9 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) Zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorú má zabezpečiť. 

 
Odôvodnenie primeranosti:  

Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva priamo zo zákona. 

2 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 

2.1 Uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 Zákona o VO 
nasledovnými dokladmi: 

a) podľa § 33 ods.1 písm.a) 

- vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky (originálne vyhotovenie alebo                           
v úradne osvedčená kópia), v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje: 
- kladné vyjadrenie banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený/é účet/y, alebo pobočky 
zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača 
plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk 
staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa 
uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Zároveň uchádzač pripojí čestné 
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vyhlásenie, že v ďalších bankách ako v banke (bankách), ktorá/é podľa tohto bodu vydala/li 
vyjadrenie, nemá otvorený resp. vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je v 
nepovolenom debete a je schopný plniť si svoje finančné záväzky. Toto čestné vyhlásenie musí 
podpísať oprávnená osoba uchádzača.  

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods.5 Zákona o VO): 

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v 
súlade s ustanovením § 33 Zákona o VO. Požiadavka predložiť vyjadrenia banky/bánk o schopnosti 
uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať 
schopného uchádzača pre poskytnutie požadovaných služieb, ktorý si plní finančné záväzky včas a 
riadne. 

2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa 
druhej vety bodu 2.2 preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi 
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 
záväzok osoby,  že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

 Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického                      
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem                            
§ 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)                     
až h) a ods. 7 Zákona o VO.  

2.3 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného                                
a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné                                     
a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ 
považuje za vhodný.  

2.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa 
týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.  

2.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného                    
a ekonomického postavenia, určené verejným obstarávateľom, Jednotným európskym 
dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods.1 Zákona o VO. 

3 PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPỔSOBILOSTI 

3.1 Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods.1 písm. a), g), 
Zákona o VO nasledovnými dokladmi: 

a) podľa § 34 ods.1 písm. a) z Zákona o VO: 

 zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak dodávateľom 
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona o VO. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania poskytol/realizoval služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky, v rozsahu min. 2 (dve) zákazky s hodnotou min. 300 000,-EUR bez DPH jednotlivo 
v kombinácii: 

2 x Štúdia realizovateľnosti (ŠR), alebo 1 x ŠR a 1 x DÚR, alebo 1 x ŠR a 1 x DSZ. 

V prípade, že uchádzač predkladá v zozname aj realizované služby, ktorých poskytovanie presahuje 
stanovené obdobie, uchádzač v zozname a v potvrdení uvedie zvlášť cenu iba za tú časť služieb, 
ktoré boli poskytnuté v uvedenom období. 

Za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považujú ŠR, DÚR, DSZ 
pre stavby cestných komunikácií s riešenou dĺžkou úseku min. v dĺžke 50 km (dĺžka úseku min. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-32.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-40.odsek-7
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50 km platí len pre ŠR), s hodnotou min. 300 000,-EUR bez DPH jednotlivo. 

Cestnými komunikáciami (v zmysle STN 73 6101) sa rozumejú diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., 
III. triedy. 

Predložený zoznam poskytnutých služieb potvrdený odberateľom musí obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo objednávateľa 
b) názov zákazky / druh služby (stručný opis) 
c) zmluvnú cenu v EUR bez DPH 
d) lehotu dodania 
e) potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní služieb podľa obchodných podmienok 
f) kontaktnú osobu (meno, tel. č., e-mail, kde si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené 
 informácie) 

Uchádzač predloží k zoznamu potvrdenia (referenčné listy) v originály alebo úradne overené kópie. 

Tieto dokumenty musí podpísať oprávnená osoba uchádzača. 

b) podľa § 34 ods.1 písm. g) Zákona o VO: 

údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 
zmluvy alebo riadiacich zamestnancov 

Uchádzač uvedie menovité zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z hlavného inžiniera 
projektu (HIP) a osôb zodpovedných za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie; zodpovedný 
projektant pre cestnú časť, zodpovedný projektant pre dopravnú časť, zodpovedný projektant pre 
mostnú časť, zodpovedný pre geologickú časť, zodpovedný projektant pre životné prostredie 
(ochrana krajiny a prírody), osoba zodpovedná za cenovú časť/rozpočet. 
 
Uchádzač doloží pracovné životopisy členov pracovnej skupiny a fotokópie dokladov o odbornej 
kvalifikácii/osvedčení o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu v zmysle 
zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č.138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny alebo doloží osvedčenú kópiu diplomu o 
ukončení vysokoškolského štúdia v príslušnom odbore, resp. ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti, 
opatrené originálom pečiatky a podpisom príslušnej spôsobilej osoby (alebo predloží úradne 
osvedčené fotokópie). U osoby zodpovednej za cenovú časť doloží len pracovný životopis a 
osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. 
 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v slovenskej republike, verejný obstarávateľ akceptuje aj 
rovnocenné doklady alebo osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu 
Európskej únie, podľa ktorých môže vykonávať príslušné činnosti v krajine svojho sídla. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

predložený životopis člena pracovnej skupiny podpísaný príslušným členom pracovnej skupiny musí 
obsahovať minimálne: meno a priezvisko; opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis 
pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, 
zamestnávateľ/objednávateľ a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, 
zručnostiam a praxi. 

Hlavný inžinier projektu (HIP) – kľúčový expert č.1: musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
autorizáciu stupňa A2- Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou 
architektonických služieb) alebo kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby a prax v príslušnom 
odbore min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. 

HIP bude komunikovať s objednávateľom a je zodpovedný za komunikáciu aj v prípade združenia. 

HIP môže byť zodpovedný aj za vypracovanie cestnej časti (kľúčový expert č.2). 

HIP predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), v rámci ktorých vykonával hlavného inžiniera 
projektu, vyžaduje sa min.1 štúdia realizovateľnosti (ŠR) a min. 1 DSZ alebo DÚR pre stavby 
cestných komunikácií Verejný obstarávateľ uzná len tie projekty v rámci predloženého zoznamu 
(Štúdia realizovateľnosti, DSZ, DÚR), v ktorých bola predložená dokumentácia potvrdená podpisom 
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a odtlačkom pečiatky o odbornej spôsobilosti HIP (autorizácia A2). 
 

Zodpovedný projektant pre cestnú časť – kľúčový expert č.2: musí mať odbornú spôsobilosť 
autorizáciu stupňa A2-Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické 
poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou 
architektonických služieb), alebo kategórie inžinierske stavby – dopravné stavby a prax min. 10 
rokov preukázanú pracovným životopisom. 
Súčasne predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), v rámci ktorých vykonával zodpovedného 
projektanta, vyžaduje sa min. 1 DSZ alebo DÚR pre stavby cestných komunikácií. Kľúčový expert 
č.2 zastupuje HIP počas lehoty vypracovania tejto zákazky. 
 

Zodpovedný projektant pre dopravnú časť – kľúčový expert č.3: musí mať osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti a prax min. 10 rokov preukázanú pracovným životopisom. 
Súčasne predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), u ktorých vykonával zodpovedného riešiteľa 
pre časť doprava - dopravno inžinierska štúdia, alebo dopravno inžinierske podklady alebo dopravný 
model, vyžaduje sa uvedenie min. 3 dokumentácií, ktoré boli vypracované samostatne alebo boli 
súčasťou Štúdie realizovateľnosti, DSZ, DÚR, DSP pre stavby cestných komunikácií. 
  

Zodpovedný projektant pre mostnú časť: musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti stupňa I2 
– Konštrukcie inžinierskych stavieb, Projektovanie inžinierskych stavieb – mosty a prax min. 10 rokov 
preukázanú pracovným životopisom. 
Súčasne predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), v rámci ktorých vykonával zodpovedného 
projektanta; vyžaduje sa dokumentácia min. 3 mostných objektov vypracovaných samostatne alebo 
ktoré boli súčasťou DSP pre stavby cestných komunikácií. 

Zodpovedný projektant pre životné prostredie: musí mať odbornú spôsobilosť pre posudzovanie 
zložiek životného prostredia v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.v znení neskorších predpisov a prax 
min. 10 rokov v odbore činnosti ochrana prírody a krajiny a oblasti činnosti líniové stavby, 
preukázanú pracovným životopisom.  
Súčasne predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), v rámci ktorých vykonával zodpovedného 
riešiteľa za životné prostredie, vyžaduje sa min. 1 dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie EIA (Zámer alebo správa) na stavbách cestných komunikácií.  

Zodpovedný projektant inžiniersky geológ: musí mať odbornú spôsobilosť na inžiniersko 
geologický prieskum (IGP) v zmysle zákona č.569/2007 Z.z. (geologický zákon) a prax min. 7 rokov 
preukázanú pracovným životopisom. 
Súčasne predloží zoznam projektov (splnených zmlúv), u ktorých vykonával zodpovedného riešiteľa 
min. 1 IGP pre stavby cestných komunikácií. 

Zoznam projektov/splnených zmlúv (HIP, zodpovedného projektanta pre cestnú časť, pre mostnú 
časť, pre dopravnú časť, pre životné prostredie, pre geologickú časť) musí obsahovať: 

a) meno a priezvisko 
b) názov poskytnutej služby a stručný opis 
c) čas plnenia zmluvy (od-do, mesiac, rok) 
d) názov/obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp. zamestnávateľa 
e) kontaktnú osobu odberateľa, resp. zamestnávateľa, (tel., e-mail) kde možno overiť údaje  
 
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu osobu: Áno 
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: V zmysle 
zákona č.50/1976 Zb., zákona č.138/1992 Zb., zákona č.569/2007 Z.z., zákona č.24/2006 Z.z., 
zákona č.543/2002 Z.z...., 

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto 
skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z 
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania 
zmluvného vzťahu.  

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
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osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona o VO; oprávnenie poskytovať službu alebo dodávať tovar alebo uskutočňovať 
stavebné práce, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.  

Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 
skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1  písm. g) Zákona o VO, uchádzač alebo záujemca môže 
využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

3.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne, 

3.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich 
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, určené verejným obstarávateľom, Jednotným 
európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods. 1 Zákona o VO. 

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods.5 Zákona o VO): 

podľa § 34 ods. 1, písm. a) Zákona o VO: verejný obstarávateľ primeranými požiadavkami k 
predmetu zákazky overuje, že uchádzač bude schopný poskytovať službu v požadovanej kvalite a 
má praktické skúsenosti s podobnými zákazkami. 

podľa § 34 ods.1, písm. g) Zákona o VO: verejný obstarávateľ požadovaním kľúčových expertov a 
ich skúsenosti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v kvalite a čase. 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v 
originálnom vyhotovení, alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. 

 
4 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED) 

4.1 Podmienky účasti je možné v tomto postupe zadávania zákazky alternatívne preukázať aj spôsobom 
podľa § 39 ods.1 Zákona o VO, t. j. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky 
JED-om, ktorý musí obsahovať aktualizované vyhlásenie uchádzača, že: 

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,  

b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED-om.  

4.2  Uchádzač uvedie v JED-e všetky ďalšie relevantné informácie požadované verejným 
obstarávateľom, ktoré vyplní podľa pokynov v ňom uvedených okrem jeho časti I., označenej ako 
„Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo 
obstarávateľa“.  

4.3  Ak sú požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti priamo a bezplatne prístupné 
v elektronických databázach , uchádzač v príslušnej časti JED-u uvedie aj informácie potrebné na 
prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu príslušnej elektronickej databázy, 
akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do príslušnej databázy.  

4.4 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED musí obsahovať informácie podľa bodu 4.1                
aj o tejto osobe.  

4.5 Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED-u 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". 

4.6  Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED pre verejné obstarávanie je 
možné nájsť na:  

 https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejn
e-obstaravanie-553.html 

 

Prílohy k časti A.2:  

Príloha č. 1   Formulár - Jednotný európsky dokument (JED) 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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