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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Banská Bystrica, február 2014

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži :
1.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní – osobné postavenie podľa § 26 zákona
o verejnom obstarávaní v platnom znení: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov
zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h),
verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods.1 predložil aj
čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v
potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje
splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že
nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú
povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. j). Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o
verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o zapísanie do
zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní.
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 finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom
obstarávaní preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z
obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže
zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie podľa § 26.

2.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie:
2.1 § 27 odst. 1 písm. a.) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie
je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo
zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Potvrdené

potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich troch rokov až ku dňu vystavenia a
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač
predložiť čestné vyhlásenie, že má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil
vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými vystupovať v
jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho
neuzná.
2.2 § 27 odst. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske
roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti v sume minimálne 180 000,00 Eur / hospodársky rok. Uchádzač
preukáže prehľad o celkovom obrate predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka
účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch
(účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie,
t.j. za roky 2010, 2011, 2012. Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch
musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že
táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal
finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych
dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný
obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a
ekonomické postavenie.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.
11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom
obstarávaní – verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné
záväzky.

3.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
alebo odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby :
3.1 28 odst. 1 písm. a.) – zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky spätne ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk (od 03/2011 do 03/2014) doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutej
služby s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár poskytnutých služieb
/ zmlúv za posudzované obdobie činil priemerne minimálne 180 000,- € bez DPH;
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o poskytnutí služby, doplnený
dokladom, preukazujúcim poskytnutie služby alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli služby poskytnuté.
Verejný obstarávateľ považuje za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky
také, ktoré sú rovnakej alebo podobnej zložitosti ako je predmet zákazky ako napríklad:
zabezpečenie leteniek, zabezpečenie dopravných leteckých služieb, leteckej prepravy osôb
a pod.
Referencie uchádzač vyjadrí v EUR. Ak má uchádzač potvrdené referencie v inej mene ako
EUR prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania. Pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti
musí byť z dokladu jasné o aké služby sa jednalo. V prípade, ak budú v doklade uvedené
zároveň aj iné služby, ktoré nie sú zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z
neho zrejmé, v akých cenách boli poskytnuté služby rovnaké alebo podobné predmetu
zákazky. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
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 záujemca alebo uchádzač 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 § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca
preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými

kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.
11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom
obstarávaní – verejný obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť
uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného
minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu,
plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné
poskytnutie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
poskytovať obstarávané služby. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému
obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní služieb rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti.

