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D. Podmienky účasti uchádzačov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa
§ 32 až § 38 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon“)
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
§ 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením scanu originálnych dokladov alebo ich
úradne overených kópií spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo spôsobom podľa §
152 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase,
v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže:

1.1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene
a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z
registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším
ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku
dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
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.
1.2

Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.3

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom
mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo
povolené nedoplatky platiť v splátkach.

1.5

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o
verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar
alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.6

Vyžaduje sa predloženie scanu originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých
dokladov (v prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný
predložiť originály týchto dokladov).
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1.7

Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o
zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní
účinného do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v
rozsahu zapísaných skutočností. V prípade, že zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
ustanovené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač tieto
skutočnosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú
podmienku účasti vydaným príslušnou inštitúciou.
Odôvodnenie požiadavky
Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní.
1.8

2. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie, doklady a dokumenty,
ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie a preukáže ich predložením
scanu originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, Doklady musia byť
aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa záujemca zúčastňuje
verejnej súťaže:
2.1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je
uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.2.1. uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.2.2. uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.2.3. jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom
exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách
ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude
podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie:
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti podľa §
33 zákona zadefinoval s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými uchádzačmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú nie len odbornými
skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či
vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný
predmet zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.
2.2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
2.3. 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
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používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety 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) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7 zákona.
Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. a) zákona, osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby, nie
starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
3. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie, doklady a dokumenty,
ktorými preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky
v súlade s § 34 v nadväznosti na § 35 a § 36 zákona a preukáže ich predložením scanu
originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne
a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa zúčastňuje verejnej súťaže:

3.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona – zoznamom dodávok tovarov a súvisiacich
služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov (endoskopické laparoskopické prístroje)
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, obstarávania, s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov, ktoré v danom období poskytoval pre verejných
obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač
dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží
internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov
zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom
zozname dodávok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží potvrdené referencie od odberateľov, s ktorým/i mal/má uzatvorenú
zmluvu na dodanie tovarov (endoskopické laparoskopické prístroje) rovnakého alebo
podobného charakteru ako je rozdelený predmet zákazky, s minimálnou hodnotou
600.000,00 EUR bez DPH, kumulatívne za všetky časti rozdeleného predmetu
zákazky. S minimálnou hodnotou pre:
časť I.

– 200.000,00 EUR bez DPH

časť II. – 200.000,00 EUR bez DPH
časť III. – 200.000,00 EUR bez DPH
za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú
posledné 3 (tri) priebežné roky od vyhlásenia tejto verejnej súťaže. Dôkazom je
referencia. Referencia bude obsahovať nasledujúce údaje:
 názov/obchodné meno a sídlo odberateľa
 názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa
 predmet zmluvy
 miesto plnenia zmluvy
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lehotu plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok)
celkovú zmluvnú cena v EUR s DPH
meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje
kladné stanovisko odberateľa o úspešnosti realizácie tejto zmluvy a podpis osoby
odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a ktorá toto stanovisko za
odberateľa potvrdzuje.

Ak uchádzač predloží ponuku na viac častí predmetu zákazky, preukazuje splnenia
podmienok technickej a odbornej spôsobilosti pre každú časť rozdeleného predmetu
zákazky samostatne.
Uchádzač je povinný predloženým zoznamom, prípadne referenciami preukázať
dodanie tovarov a poskytnutie služieb rovnakej alebo podobnej technickej špecifikácie
ako tovary a služby uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia
vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a),
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať
dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Odôvodnenie:
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Referencie odberateľov majú garantovať odborné a
kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s
plnením zmluvných záväzkov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky. Požiadavky sú postačujúce a nediskriminačné. Obstarávateľ sa chce uistiť,
že plnenie predmetu zákazky bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so
skúsenosťami v oblasti ktorá je predmetom zákazky.
3.2

Uchádzač predloží vyhlásenie, že je oprávnený dodávať a predávať ponúkaný tovar
(endoskopické laparoskopické prístroje podľa ponuky uchádzača), má prístup
k originálnym náhradným dielcom a zároveň je oprávnený poskytovať služby
autorizovaného záručného servisu. Preukáže originálnym dokladom alebo jeho úradne
osvedčenou kópiou od výrobcu tovaru, ktorý je predmetom ponuky.
Odôvodnenie:
V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje
primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázaním potvrdenia od výrobcu tovaru slúži
pre garanciu kvality dodávaného zariadenia a originálnych náhradných dielcov
a z dôvodu zabezpečenia kvality poskytovaných služieb.

3.4

Uchádzač alebo záujemca 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 môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že
táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona a nesmú u
nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté.
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3.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

4. Spoločné ustanovenia
4.1

Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením vyplneného jednotného
európskeho dokumentu (ďalej len „JED“) podľa § 39 ods. 1 zákona, ktorým
hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.

4.2

Z uchádzačom predloženého JED musí byť jednoznačne zrejmé, že svojím rozsahom,
obsahom aj spôsobom preukazuje, že uchádzač ku dňu predkladania ponúk spĺňa
podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „oznámenie“) a v súťažných podkladoch
a je schopný túto skutočnosť preukázať, pričom doklady, ktoré predbežne nahradil
predložením JED preukazujúce splnenie podmienok účasti, predloží verejnému
obstarávateľovi na základe písomného vyžiadania. Uchádzač doručí doklady do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.

4.3

Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED.

4.4. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač predloží
samostatný
JED
aj
za
túto
osobu,
podpísaný
osobou/osobami
oprávnenou/oprávnenými konať v mene tejto osoby (vypĺňajú sa tieto časti JED – u:
Časť I., Časť II. – A a B a Časť III.).
4.5

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží
samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami
oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

4.6

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov
uchádzača.

4.7

Verejný obstarávateľ uverejní v profile na www.uvo.gov.sk, a v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com) vyplnenú Časť I. JED-u vo formáte .pdf. Údaje z
uvedenej časti je uchádzač povinný preniesť/prepísať do všetkých JED-ov
predkladaných v ponuke uchádzača.
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