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Príloha č. 4 súťažných podkladov – Podmienky účasti  

 
Osobné postavenie (§ 32) 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona. Ich splnenie preukáže 

podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo 

§ 152 ods. 3 zákona.  

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi 

a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného 

obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti 

osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych 

subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis 

alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.  

Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy 

podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). 

 
Finančné a ekonomické  postavenie (§ 33) 
 
Verejný obstarávateľ neurčil podmienky účasti podľa § 33 zákona týkajúce sa finančného a 
ekonomického postavenia. 
 
 
Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34) 
 
1. Podmienky účasti podľa § 34 zákona  
 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti: 

 

1.1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých 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. 

 

1.2.  § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona: opisom technického vybavenia, študijných a 

výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality. 

 

1.3.  § 34 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 

osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 

ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

K bodu 1.1:  

1.1.1 Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že v rozhodnom období (t. j. za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania) zrealizoval minimálne 1 

(jeden) projekt vytvorenia alebo rozšírenia informačného systému, prostredníctvom ktorého 



sa údaje katalogizačné údaje v oblasti katalogizácie zbierkových predmetov centrálne 

zbierajú, čistia, skvalitňujú (validujú), zvalidované údaje sa poskytujú a publikujú pre 

používateľov. Predmetom projektu boli: analýza, návrh riešenia, vývoj a testovanie, 

implementácia informačného systému do rutinnej prevádzky, údržba, podpora 

informačného systému v hodnote minimálne 500 000,00 eur bez DPH. 

 

1.1.2  Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že v rozhodnom období (t. j. za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania) zrealizoval minimálne 1 

(jeden) projekt, ktorého predmetom bola podpora prevádzky alebo údržby informačného 

systému vrátane prevádzky helpdesku, v celkovom rozsahu minimálne 270 000,00 bez DPH 

za uvedené obdobie. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby z vyššie uvedených projektov bolo možné zistiť nasledovné 

skutočnosti: 

a) názov projektu/zákazky,  

b) stručný popis predmetu projektu/zákazky (popis záujemcom zrealizovaných alebo 

realizovaných častí služby tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie podmienky 

služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky), 

c) čas realizácie/plnenia projektu/zákazky, t. j. od - do (mesiac, rok), 

d) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa projektu/zákazky, 

e) finančný objem projektu/zákazky v eur bez DPH za požadované obdobie, 

 

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. 

Ak uchádzač predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako 

v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet 

záujemca/uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok 

zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2022 použije záujemca/uchádzač na prepočet 

kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. V prípade, ak platný kurz 

danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, záujemca/uchádzač vykoná prepočet podľa 

platného kurzu Národnej banky Slovenska v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. Pre vylúčenie pochybností, uvádzame, že 

k podmienke účasti podľa §34 ods.1 písm. a) zákona je možné použiť jeden projekt na 

preukázanie splnenia viacerých požadovaných čiastkových podmienok účasti, ak projekt spĺňa 

všetky požiadavky a stanovené podmienky účasti. 

 

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. 

 

K bodu 1.2: 

1.2.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného 

nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na 

systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 uchádzačom v oblasti informačných a 

komunikačných technológií. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne 

nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj 

iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality 

predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie 

systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami 

na systém manažérstva kvality. 

 

1.2.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality - 

bezpečnosti informácií vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 

požiadaviek technických noriem podľa normy ISO/IEC 27001 uchádzačom. Uchádzač musí 

uvedeným dokladom preukázať, že má vo svojej organizácii zavedený systém bezpečnosti 

informácií. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality 

vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať 

príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o 

rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené 

uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému 

manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na 

systém manažérstva kvality. 

 

 

K bodu 1.3 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 

odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví 

experti). Predložením zoznamu osôb určených na plnenie zmluvy – špecialistov uchádzač  

preukáže, že pre účely riadneho  plnenia predmetu zákazky disponuje nasledovnými špecialistami 

so stanovenou kvalifikáciou a praxou. Uchádzač preukáže, že disponuje minimálne expertmi - 

odborníkmi v nasledovnej štruktúre: 

 

1.3.1 Kľúčový expert č. 1 Projektový manažér musí mať 

a) Minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti projektového riadenia – túto podmienku účasti 

uchádzač preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

b) Platný certifikát v oblasti projektového riadenia, napr. Prince 2 (Projects in Controlled 

Environments) minimálne na úrovni Practitioner alebo iný obdobný ekvivalent (napr. IPMA 

stu-peň C (International Project Management Association) vydaný príslušnou certifikačnou 

alebo akreditačnou autoritou - túto podmienku uchádzač preukáže certifikátom alebo 

ekvivalentom daného certifikátu,  

c) Minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou rovnakého alebo podobného projektu ako je 

predmet zákazky (projekt rovnaký alebo podobný sa považuje projekt, ktorý spĺňa 

podmienky uvedené v min. jednom z bodov 1.1.1 – 1.1.2  – túto skutočnosť preukáže 



uchádzač zoznamom praktických skúseností kľúčového odborníka prostredníctvom 

predloženého profesijného životopisu alebo ekvivalentným dokladom, 

d) Čestné prehlásenie kľúčového odborníka o disponibilite jeho kapacitami pre uchádzača na 

realizáciu predmetu zákazky. 

 

1.3.2 Kľúčový expert č. 2 – Integračný architekt musí mať 

a) Minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti dizajnu a návrhu informačných systémov alebo 

ich podpory v projekte, ktorého súčasťou bola integrácia na externé a interné systémy 

alebo referenčné registre – túto podmienku účasti uchádzač preukáže profesijným 

životopisom alebo ekvivalentným dokladom,  

b) Platný certifikát TOGAF 9 Certified level alebo ekvivalent daného certifikátu od inej 

akreditovanej autority – túto podmienku uchádzač preukáže certifikátom alebo 

ekvivalentom daného certifikátu, 

a) Minimálne 2 praktické skúsenosti s realizáciou rovnakého alebo podobného projektu ako je 

predmet zákazky (projekt rovnaký alebo podobný sa považuje projekt, ktorý spĺňa 

podmienky uvedené v min. jednom z bodov 1.1.1 – 1.1.2 spôsobilosť tohto dokumentu – 

túto skutočnosť preukáže uchádzač zoznamom praktických skúseností kľúčového 

odborníka predložením profesijneho životopisu alebo ekvivalentným dokladom,  

c) Čestné prehlásenie kľúčového odborníka o disponibilite jeho kapacitami pre uchádzača na 

realizáciu predmetu zákazky. 

 

1.3.3 Kľúčový expert č. 2 – Aplikačný architekt musí mať 

a) minimálne 3-roky odbornej praxe v oblasti aplikačnej architektúry v oblasti dizajnu a návrhu 

informačných systémov alebo ich podpory v projekte, ktorý spracovával katalogizačné 

údaje v oblasti katalogizácie zbierkových predmetov – túto podmienku účasti uchádzač 

preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

b) platný certifikát TOGAF 9 Certified level alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný 

certifikačnou autoritou - túto podmienku uchádzač preukáže certifikátom alebo 

ekvivalentom daného certifikátu,  

c) čestné prehlásenie kľúčového odborníka o disponibilite jeho kapacitami pre uchádzača na 

realizáciu predmetu zákazky. 

 

1.3.4 Kľúčový expert č. 3 – Service delivery manager musí mať  

b) Minimálne 1 praktickú skúsenosti s realizáciou rovnakého alebo podobného projektu ako je 

predmet zákazky projekt rovnaký alebo podobný sa považuje projekt, ktorý spĺňa 

podmienky uvedené v min. jednom z bodov 1.1.1 – 1.1.2 - túto skutočnosť preukáže 

uchádzač zoznamom praktických skúseností kľúčového odborníka prostredníctvom 

predloženého profesijneho životopisu alebo ekvivalentným dokladom, 

c) Platný certifikát v oblasti riadenia IT služieb, napr. ITIL minimálne na úrovni Foundation 

alebo iný obdobný ekvivalent (napr. COBIT Foundation (Control Objectives for Information 

and related Technology)) vydaný príslušnou certifikačnou alebo akreditačnou autoritou – 

túto podmienku uchádzač preukáže certifikátom alebo ekvivalentom daného certifikátu, 

d) Čestné prehlásenie kľúčového odborníka o disponibilite jeho kapacitami pre uchádzača na 

realizáciu predmetu zákazky. 

 

Naplnenie požadovaných minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov uchádzač preukáže 

predložením podpísaných životopisov alebo ekvivalentných dokladov. Každý kvalifikovaný 

expert v životopise uvedie: 

• svoje meno a priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov a sídlo školy,  

• doterajší zamestnávatelia/objednávatelia vrátane ich IČO 



• aktuálny zamestnávateľ – IČO, druh pracovného pomeru, 

• špecializácia, súčasnú pozíciu k lehote na predkladanie ponúk u aktuálneho 

zamestnávateľa, odbornú prax (ak je relevantné), a to opisom/zoznamom odbornej 

praxe vrátane mesiacov a rokov pôsobenia na danej pozícií,  

• stručným opisom pracovnej náplne na danej pozícií vo vzťahu k predmetu zákazky, 

miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,  

• zoznam riadne získaných platných certifikátov, 

• prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam 

a praxi,  

• vlastnoručný podpis osoby. 

 

Ako dôkaz odbornej spôsobilosti kľúčových expertov bude za každého kľúčového experta 

predložený podpísaný životopis alebo ekvivalentný doklad a príslušný platný certifikát, resp. platné 

osvedčenie/doklad o odbornom zaškolení priamo výrobcom, resp. oprávneným autorizovaným 

distribútorom., resp. od inej akreditovanej autority splňujúcej štandardy na vystavenie tohto 

dokladu. 

 

Jedna osoba môže zastávať pozíciu viacerých kľúčových expertov. Osoba, ktorá je uchádzačom 

navrhnutá na pozíciu príslušného kľúčového experta musí spĺňať kumulatívne všetky požiadavky 

stanovené pre príslušného kľúčového experta. 

 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 

sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

 

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 alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 

ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo 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 g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, 

na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so 

vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä 

podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto 

bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 8. 

 

 



Dôležité upozornenie k všetkým požadovaným podmienkam účasti! 

Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti: 
a) pri dokladoch podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk 
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 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 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, t. j. 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. 
 
Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady 
predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov 
skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre obstarávanie s 
informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. 
 
 
Jednotný európsky dokument (§ 39) 
 
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (ďalej len „JED“) predstavuje na účely 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.  
 

Verejný obstarávateľ v prípade predloženia JED-u povoľuje v časti IV. Jednotného 
európskeho dokumentu vyplniť oddiel tzv. GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY 
ÚČASTI. 
 
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2014/24/EÚ).  
 
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie 
poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára. V tomto prípade odporúčame záujemcom, aby si 
vzor formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, stiahli z webového sídla 
ÚVO https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html a 
údaje uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a 
identifikácie verejného obstarávateľa, do neho sám preniesli/prepísali. 

 


