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Časť „G“
Podmienky účasti
G.1) Osobné postavenie
vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov:
1) V súlade s § 32 ods.1) 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 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.
2) v súlade s §32 ods.2) uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1) nasledovne:
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.
3) § 32 ods.4) Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
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z dokladov uvedených v ods.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4) § 32 ods.5) 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 alebo záujemcu.
5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
6) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti
osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ktorý vedie
UVO.
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 podľa
§152 zákona.
7) Verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti
osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov,
ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2,4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie
o zápise podľa § 152 ods.3.
8) Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu
dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).

G.2) Ekonomické a finančné postavenie - Nevyžaduje sa
G.3) Technická a odborná spôsobilosť:
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti predložením nasledovných dokladov:
1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b)
2.) podľa § 34 ods. 1 písm. g)
3.) podľa § 34 ods. 1 písm. j)
1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom 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,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené.
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Odôvodnenie primeranosti:
Preukázanie schopností a možností uchádzača zrealizovať na požadovanej technickej a odbornej
úrovni predmet zákazky s možnosťou overenia si, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z
oblasti predmetu zákazky a sú schopní ho zrealizovať. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného
minimálneho rozsahu realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu,
plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v
zmluvne dohodnutom termíne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. b):
Uchádzač musí zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania a doplnenými potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác preukázať, že v uvedenom referenčnom období realizoval min. 1 (jednu) zákazku rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v min. výške 500 000,00 € bez DPH alebo
ekvivalent k tejto mene.
Za stavebné práce pre toto verejné obstarávanie sa považujú práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky t.j. rekonštrukcia, oprava alebo výstavba komunikácií, ciest ap..
V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne
posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.
V prípade že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia,
skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme ich realizoval
uchádzač, alebo jeho osoba podľa § 34, ods. 3 zákona.
Ak obdobie realizácie danej zákazky prekračuje referenčné obdobie, je potrebné uviesť okrem
celkovej zmluvnej ceny zákazky aj adekvátny finančný objem zodpovedajúci referenčnému obdobiu,
za účelom preukázania splnenia podmienky min. finančných objemov požadovaných verejným
obstarávateľom, počas referenčného obdobia,
Dôkazné prostriedky:
1. zoznam uskutočnených stavebných prác
2. potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác (referencie; dôkaz o plnení).
Potvrdenia musia obsahovať min. údaje:
- názov a adresu dodávateľa
- názov a adresu objednávateľa, vrátane kontaktných údajov, kde je možné informáciu overiť
- názov zákazky a stručný popis prác
- miesto uskutočnenia prác
- cenu za uskutočnené práce
- lehota uskutočnenia
- zhodnotenie uskutočnených prác
- meno a podpis osoby, ktorá koná za objednávateľa
Požadované doklady budú predložené formou originálov a lebo ich úradne osvedčených kópií.
Pokiaľ uchádzač predloží v potvrdeniach cenu v inej mene ako euro, na vyčíslenie ceny
uskutočnených stavebných prác sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej
centrálnej banky platný v deň odoslania Výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.
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2.) Podľa § 34 ods. 1 písm.g) – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Odôvodnenie primeranosti:
Preukázanie adekvátneho vzdelania a kvalifikáciu osôb, ktoré budú riadiť stavebné práce vo vzťahu k
predmetu zákazky, tak aby predmet zákazky bol zrealizovaný kvalitne a načas. Podmienka účasti je
potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm.g):
Pre splnenie tejto podmienky sa vyžaduje predloženie údajov za jedného stavbyvedúceho, kde
uchádzač predloží za stavbyvedúceho doklad o odbornej kvalifikácii: Osvedčenie o vykonaní odbornej
skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním:
Inžinierske stavby (zameranie dopravné stavby), vydané Slovenskou komorou stav. inžinierov (SKSI), v
zmysle zákona Slovenskej republiky č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Požadované osvedčenie (alebo ekvivalentný doklad) bude predložené ako úradne overená kópia,
prípadne kópia osvedčenia opatrená pečiatkou a originálnym podpisom stavbyvedúceho.
Zahraničný uchádzač môže osvedčenia, oprávnenia, certifikáty požadované v zmysle slovenských
právnych noriem na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti nahradiť ekvivalentnými
dokladmi vydanými podľa práva krajiny pôvodu uchádzača. Ekvivalentnosť zahraničných osvedčení,
oprávnení alebo certifikátov posudzuje príslušná odborná komora (napr. Komora stavebných
inžinierov ap...)
3.) podľa § 34 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom , prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré
má uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Uchádzač predloží zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na uskutočnenie
stavebných prác
Odôvodnenie primeranosti:
Preukázaním rozsahu strojového a technického vybavenia preukáže uchádzač schopnosť zrealizovať
predmet zákazky plynule a v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm.j):
Pre splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže, že disponuje finišérom na asfalt.
4.) V súlade s § 34 ods.3 - 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 záväzok osoby, že poskytne
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; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
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uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa
kapacity vyžadujú.
5) Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 zákona, spoločne.

Jednotný európsky dokument (JED)
V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
„Jednotného európskeho dokumentu -JED“.
a) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu
obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet
záujemcov, poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré
nahradil jednotným európskym dokumentom.
b) Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo
Odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie
podľa písm. a) aj o tejto osobe – t. j. predkladá samostatný JED za túto osobu.
c) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti. 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.
d) Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom
obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom
dokumente sú naďalej aktuálne.
e) Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie
riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať
o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač
doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
f) Ak verejný obstarávateľ má k dokladom prístup podľa písm. c) druhej vety, tieto od uchádzača
nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
g) Jednotný európsky dokument sa nachádza v Časti „H“ Súťažných podkladov . Uchádzač si formulár
JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, môže stiahnuť z webového sídla ÚVO, resp.
z web stránky obce, odkaz: http://www.liesek.eu.sk/2076/verejne-obstaravanie.html
kde je formulár už v Časti I. vyplnený.
Pozn.: Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných
informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie so zameraním na jednotlivé
subjekty verejného obstarávania aj s praktickým návodom na jeho vypĺňanie. Viac informácií ako aj
samotný formulár vo formáte .rtf nájde uchádzač na:
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotnyeuropsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html
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