Verejný obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Predmet zákazky: Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre
oblasť Turiec

Príloha č. 3 Súťažných podkladov
POŽADOVANÉ PODMIENKY ÚČASTI A SPÔSOB ICH PREUKÁZANIA
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:

1. PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
(TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA):
1.1 V súlade s § 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 č. 343/2015 Z.z.“), verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
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 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,
c) 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,
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 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z., uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 32 odseku 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 a miestne príslušného
colného 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 Podľa § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32
odseku 2 zákona č. 343/2015 Z. z., ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje
z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač nepredloží
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doklad podľa odseku 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z., je povinný na účely preukázania
podmienky podľa odseku 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. poskytnúť verejnému obstarávateľovi
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety je verejný
obstarávateľ oprávnený použiť na vyžiadanie údajov z informačných systémov verejnej správy
podľa osobitného predpisu a bezodkladne ich zašle v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu
z registra trestov.
UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:
1. k výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu právoplatne
odsúdených právnických osôb vedený GR SR, to zn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a)
zákona č. 343/2015 Z.z. nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak
fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i
uchádzača/čov nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá zapísané
v registri sídlo v Slovenskej republike.
2. k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, t. zn. že doklad
podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. nie je povinný uchádzač predkladať.
Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto
podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike.
3. k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, t. zn.
že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. nie je povinný uchádzač
predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby, nemajú sídlo,
miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.
4. k dokladu na preukázanie, že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické
osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej
republike.
V prípade, ak záujemca/uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nepreukáže splnenie
podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov
podľa bodu 1.5 tejto prílohy súťažných podkladov, je teda povinný predložiť iba doklady
podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z., ostatné doklady si verejný
obstarávateľ zabezpečí sám
z informačných systémov verejnej správy na základe
uchádzačom poskytnutých informácií.
1.4 Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6
písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z..
1.5 Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. a ktorí o zapísanie
do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.
Link na informácie pre záujemcov k zoznamu hospodárskych subjektov:


https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektochvedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

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 týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
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alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb
podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z., kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných
osôb podľa § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z..

2. PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 33 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, nie
staršie ako 3 mesiace od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky. Verejný obstarávateľ požaduje
takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet alebo úver.
Min. požadovaná úroveň:
Uchádzač vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je klientom, preukazuje
nasledujúce skutočnosti za obdobie posledných 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia verejného
obstarávania v Úradnom vestníku EÚ (tj. z obsahu vyjadrenia banky budú vyplývať nasledujúce
skutočnosti):
- V prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára,
- peňažné prostriedky na účte uchádzača, ktorých hodnota presahuje 100 000 EUR, nie sú
blokované príkazom exekútora (tj. hodnota blokovaných prostriedkov presahovala
100 000 EUR),
- hodnota fin. prostriedkov čerpaných v nepovolenom debete nepresahuje 100 000 EUR.
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami oprávnenou
zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet alebo úver
(vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet alebo úver v inej banke (ani v Slovenskej republike
a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia je uvedený v osobitnej prílohe
súťažných podkladov.
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ
predložiť ako scan originálneho rovnopisu alebo ako scan úradne overenej fotokópii.
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. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie, v ktorej bude konkrétne popísaný spôsob používania zdrojov tretej osoby pri plnení zmluvy.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať konkrétny záväzok osoby ako bude uchádzačovi poskytovať plnenie
uchádzačovi 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 zákona č. 343/2015 Z.z. a nesmú u
nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015
Z. z..
Dôležité upozornenie!!!!
V súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač a iná
osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia,
zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne. Za týmto účelom žiada verejný obstarávateľ, aby v zmluve,
ktorá sa vyžaduje podľa § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. bolo uvedené okrem iného aj ustanovenie,
z ktorého bude nepochybne zrejmé, že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedajú za plnenie zmluvy uzavretej
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s verejným obstarávateľom spoločne. Za týmto účelom odporúča verejný obstarávateľ, aby v zmluve
bolo uvedené nasledovné ustanovenie (odporúčaný text):
Uchádzač .................................... (doplniť údaje uchádzača) a .............................. (doplniť údaje
osoby, ktorej kapacity sa využívajú) v postavení osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia v nadlimitnej zákazke na poskytnutie služby vyhlásenej v
Úradnom vestníku Európskej únie č. 2021/S 129-342800, dňa 7.7.2021 s názvom „Poskytovanie
služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec“, vyhlásenej Žilinským
samosprávnym krajom, so sídlom: Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37908427,
sme si vedomí toho, že verejný obstarávateľ v súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. vyžaduje,
že uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, spoločne zodpovedajú za plnenie zmluvy, ktorá bude uzatvorená ako výsledok zadávania
zákazky s názovm: .............................. . Spoločne teda vyhlasujeme, že zodpovedáme za plnenie
zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom spoločne.

3. PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 34 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú)
technickú spôsobilosť:
1. podmienka účasti:
Zoznam poskytnutých služieb (podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.) rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania, (tzv. „rozhodné obdobie“), s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
v prípade, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ, potom je dokladom je referencia vystavená podľa
§ 12 zákona č. 343/2015 Z.z.
Dopravca splní túto podmienku účasti, ak preukáže, že v priebehu posledných 5 rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkoval / poskytoval výkony cestnej autobusovej
dopravy v celkovom súhrnom rozsahu min. 1 300 000 km (pre odstránenia akýchkoľvek pochybností
uvádzame, že ide o súhrnný rozsah všetkých predložených zmlúv a referencií).
V predloženom zozname uchádzač pre každú poskytnutú službu uvedie:
- názov odberateľa (tzn. druhej zmluvnej strany),
- kontaktnú osobu odberateľa a prípadne aj jej telefónne číslo a
- stručný opis plnenia zmluvy s vyčíslením rozsahu (aby bolo zrejmé, aká služba bola
odberateľovi poskytnutá).
Ak sú predmetom referencie aj služby iného charakteru, ako sú požadované referenčné služby, verejný
obstarávateľ požaduje v zozname poskytnutých služieb/referencii odčleniť poskytnutie služieb
požadovaného charakteru od ostatných služieb, ktoré nie sú požadovaného charakteru a je povinný
uviesť rozsah len za služby požadovaného charakteru.
Verejný obstarávateľ uzná zo zoznamu poskytnutých služieb len tie časti poskytnutých služieb, ktoré
boli poskytnuté v rozhodnom období, ak by išlo o poskytnutie služieb, ktoré boli začaté a/alebo ukončené
mimo tohto rozhodného obdobia. Uchádzač je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto
poskytnutým službám (referenciám) aj presný údaj o tom, aký rozsah služieb bol poskytnutý v
rozhodnom období. Tzn., že verejný obstarávateľ nebude uznávať rozsah služieb, ktoré boli
vykonané mimo rozhodného obdobia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť informácie a pravdivosť údajov u odberateľov
uvedených v zozname.
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Pozn.: Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. platí, že: Referenciou na účely tohto zákona je
elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných
prác alebo poskytnutí služby.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. platí, že: Evidencia referencií je informačný systém
verejnej správy, ktorého správcom je Úrad pre verejné obstarávanie a v ktorom sa vedú
referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
2. podmienka účasti:
Dopravca preukáže disponovanie aspoň jednou osobou vedúceho dopravy, ktorý je určený na plnenie
predmetu zmluvy (§ 34 ods. 1 písm. g) zák. č. 343/2015 Z.z.).
Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa
ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (ďalej len „Nariadenie
1071/2009“), je „vedúcim dopravy“ akákoľvek „fyzická osoba, ktorú zamestnáva podnik, alebo v
prípade, že tento podnik je fyzická osoba, táto osoba alebo ak to ustanovenia umožňujú, iná fyzická
osoba určená týmto podnikom na základe zmluvy, ktorá skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti
tohto podniku“, je skutočne spojená s podnikom, má bydlisko v Spoločenstve, je bezúhonná a má
požadovanú odbornú spôsobilosť.
Uchádzačom určená osoba (vedúci dopravy) preukáže:
- platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa Nariadenia 1071/2009,
- musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v akomkoľvek odbore,
- musí mať odbornú prax v riadení cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho
dopravy alebo nadriadeného pozícií vedúceho dopravy (tj. prax po obdŕžaní osvedčenia
o odbornej spôsobilosti) aspoň päť rokov a aspoň 1 skúsenosť s logistikou linkovej
autobusovej dopravy obsluhujúcou naraz aspoň desať liniek. Na účely preukázania tejto
podmienky sa linkou rozumie pravidelné dopravné spojenie určené východiskovou
zastávkou a cieľovou zastávkou.
Podmienka účasti sa preukáže: životopisom (preukazujúcim potrebnú prax a skúsenosť), osvedčením
o odbornej spôsobilosti a diplomom o ukončenom vzdelaní.

Pre obidve podmienky technickej a odbornej spôsobilosti:
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.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať konkrétny záväzok danej osoby ako bude uchádzačovi
poskytovať svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí 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 zákona č. 343/2015 Z.z..
Dôležité upozornenie!!!
Uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré
sa kapacity vyžadujú.

Dôležité upozornenie k všetkým požadovaným podmienkam účasti!
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti:
a) pri dokladoch podľa § 32, 33 a § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk
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b) pri dokladoch podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. ku dňu vyhlásenia verejného
obstarávania.
Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, 33 a/alebo
§ 34 zákona č. 343/2015 Z. z. boli vydané aj po dni predloženia ponuky alebo po dni, v ktorom uplynula
lehota na predkladanie ponúk, avšak:
a) pri dokladoch podľa § 32, 33 a § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. musia obsahovať
informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk
alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku
dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk
b) pri dokladoch podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. musia obsahovať informáciu
o splnení podmienok účasti ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, alebo musí byť z týchto
dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola splnená ku dňu vyhlásenia
verejného obstarávania - inak povedané, rozhodné obdobie 3 rokov sa posudzuje ku dňu
vyhlásenia verejného obstarávania.
Vyššie uvedeným nie je vylúčená povinnosť uchádzača spĺňať stanovené podmienky účasti aj počas
celého procesu vyhodnocovania ponúk, tj. od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk po podpis zmluvy
s úspešným uchádzačom.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným
obstarávateľom vo vzťahu ku každej podmienke účasti.

4. POZNÁMKY K JEDNOTNÉMU EURÓPSKEMU DOKUMENTU:
V zmysle § 39 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z., uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného
európskeho dokumentu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z..
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Tzn. verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto postupe zadávania zákazky bude
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom
poradí spĺňal podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia
ich podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z.z..

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo
kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jeden jednotný
európsky dokument.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo
kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží jednotný
európsky dokument za svoju osobu spolu s vyplneným samostatným/i jednotným/i európskym/i
dokumentom/i, ktorý/é obsahuje/ú príslušné informácie pre každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo
kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti.
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V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač
vyplní a predloží samostatný jednotný európsky dokument s požadovanými informáciami za
každého člena skupiny dodávateľov.
Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona
č. 343/2015 Z. z., vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie
E) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument
pre obstarávanie.
Verejný obstarávateľ uvádza, že neumožňuje informácie požadované na preukázanie splnenia
podmienky účasti uvádzané sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) preukázať odpoveďou na
jednu otázku α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. nie je možné prehlásiť, že uchádzač
spĺňa všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a
technickej alebo odbornej spôsobilosti. Uchádzač musí uviesť v príslušných časti IV. Podmienky účasti
konkrétne informácie o spôsobe splnenia daných podmienok účasti.
Všetky dokumenty požadované v tejto prílohe súťažných podkladov musia byť predložené verejnému
obstarávateľovi ako scan originálu alebo ako úradne overenej kópie dokumentu, pokiaľ nie je výslovne
uvedené inak, cez systém JOSEPHINE.
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