
 

 

 

   PTK Príloha č. 12 k SP 

N A V R H 

Podmienky účasti 
I. Osobné postavenie 

 

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona  č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona 

o VO") preukázaným spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o VO (zápis do zoznamu 

hospodárskych subjektov). 

1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa 

požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 

člena skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom využiť zápis do zoznamu 

hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o VO. Splnenie podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

1.3  Uchádzač, ktorý preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 zákona o  VO spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona o VO, nemusí predkladať doklady: 

a)  podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o VO  

b) podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o VO   

c) podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o VO 

d)  podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO,  

nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy 

podľa osobitného predpisu (zákon 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).  

1.4  Podľa § 32 ods.3 zákona o VO verejný obstarávateľ uvádza, že  nemá oprávnenia získavať údaje: 

a) podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o VO -  potvrdenie  príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace. 

 

II. Ekonomické a finančné postavenie  

Neuplatňuje sa. 

 



 

III. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
 

Uchádzač  predloží nasledovné doklady, ktorými preukáže svoju technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť: 

3.1  podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania 
a odberateľov. 

 

Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

zákona o VO. Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 

písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača  referencie uchádzača  uvedené   

v evidencii referencií podľa § 12 zákona o VO, ak takéto referencie existujú. 

V prípade, ak uchádzač  predkladá/uvádza zmluvu, ktorej dodanie presahuje stanovené obdobie 

rokov, t. j. dodanie začalo pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného 

obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač  uvedie v zozname zvlášť rozpočtový 

náklad iba za tú časť dodávky, ktorá bola realizovaná  v rozhodnom období. 

V prípade, ak poskytovanie služieb realizoval uchádzač  ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, 

vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samotným. 

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 

uchádzač  použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený 

Európskou centrálnou bankou. Za rok 2022 použije 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, uchádzač  vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej 

banky Slovenska v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 

vestníku Európskej únie. 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti podľa bodu III. Technická a odborná spôsobilosť tohto dokumentu za všetkých členov 

skupiny spoločne.  

Verejný obstarávateľ so zreteľom na § 34 ods. 2 zákona VO predĺžil oprávnené obdobie referencií  

z 3 rokov  na 5 rokov pre rozšírenie hospodárskej súťaže, a to so zohľadnením stavu na relevantnom 

trhu. Vzhľadom na situáciu na relevantnom trhu sa prostredníctvom predĺženia oprávneného 

obdobia  z 3 rokov na 5 rokov zabezpečí, aby sa tejto zákazky mohli zúčastniť aj subjekty, ktoré síce 

v posledných 5 rokoch nerealizovali plnenie rovnakého alebo obdobného charakteru ako je tento 



 

predmet zákazky v požadovanom rozsahu, ale majú relevantné skúsenosti v rámci predĺženého 

oprávneného obdobia (t. j. za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania).  

3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO v spojení s § 35 zákona o VO – opisom opatrení použitých 
uchádzačom/záujemcom na zabezpečenie kvality 

3.3  podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO – údaje o vzdelaní a o odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich 

zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

          Uvedenými podmienkami účasti verejný obstarávateľ overuje, že uchádzač má dostatočné 

skúsenosti s plnením predmetu zákazky a taktiež, že bude mať k dispozícií kvalifikovaný riadiaci 

personál, ktorý bude odborne garantovať servisné zabezpečenie predmetu zákazky, čo do 

rozsahu, tak aj kvality a taktiež výkon požadovaných hardvérových, systémových a softvérových 

služieb.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 3.1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO: 

        Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb  rovnakého alebo 
obdobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. servisné služby na podporu sieťovej a/alebo 
serverovej a/alebo storage infraštruktúry poskytované formou SLA),   za predchádzajúcich 5 rokov 
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v ktorom bude 
uvedené: 

 

 názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,  

 názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie 

splnenia podmienok účasti,  

 zmluvnú cenu v euro bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia, 

 obdobie plnenia jednotlivých zmlúv,  

 meno, funkcia, tel. č., e-mail, u ktorej je možné overiť tieto údaje.  

 

        Verejný obstarávateľ  vyžaduje  predložiť  zoznam zmlúv  v celkovej  hodnote .......bude určená na 
základe PHZ...... EUR bez DPH, z toho 1 referenciu v min. hodnote ..... bude určená na základe 
PHZ....... € bez DPH.  

 
        Ak sa poskytnutie služby v referencii viaže na viac rokov, presahujúce požadované obdobie, 

uchádzač uvedie v zozname alikvotnú časť hodnoty referencie za príslušné požadované obdobie 
referencie; V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, v ktorej poskytoval služby ako 
subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky 
(aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez DPH. 

 
 



 

Uchádzač môže všetky vyššie požadované skutočnosti preukázať aj jednou zmluvou, pričom 
predmetom zmluvy musí byť každá z vyššie uvedených činností vrátane požadovanej hodnoty 
alebo kombináciou viacerých zmlúv. 

Minimálnu požadovanú úroveň štandardov k bodu 3.2 – podľa 34 ods. 1 písm. d) zákona VO 
uchádzač  preukazuje predložením: 

b) Certifikátu podľa normy ISO 9001 – Systém manažérstva kvality 

c) Certifikátu  podľa normy ISO 25000 – Certifikát kvality softvérových produktov 

   alebo ekvivalenty  daných certifikátov vydaných akreditovanou autoritou  

(v prípade, že certifikát, ktorý sa vydáva iba v elektronickej podobe, uchádzač  uvedie  odkaz na 

stránku certifikačnej  autority, ktorá vydala tento certifikát, kde je možné si túto skutočnosť 

overiť); túto požiadavku uchádzač preukáže  platným certifikátom/dokladom o vykonaní 

certifikačnej skúšky. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 3.3 - § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO: 

Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť  kľúčovými odborníkmi spĺňajúcimi stanovené 

požiadavky, pričom kľúčoví odborníci môžu byť preukazovaní rôznymi osobami, tým ale nie je 

dotknutá možnosť výmeny kľúčového odborníka počas dodania predmetu zákazky v zmysle Zmlúv, 

a to vzhľadom na rozsah požadovaného plnenia. 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť, vzdelanie a prax za jednotlivých kľúčových odborníkov 

v závislosti od stanovených požiadaviek na kľúčového odborníka, uchádzač preukáže:  

Verejný obstarávateľ odporúča, aby referenčný list alebo profesijný životopis kľúčového odborníka 

obsahoval minimálne nasledovné:  

- meno a priezvisko príslušného kľúčového odborníka, 

- názov predmetu plnenia, na ktorom sa príslušného kľúčový odborník podieľal, 

- identifikáciu odberateľa, 

- lehota plnenia predmetu plnenia zmluvy - t. j. od - do (mesiac, rok), 

- stručný opis predmetu plnenia/projektu tak, aby sa na základe neho dalo overiť 

splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie profesionálnej praktickej 

skúsenosti kľúčového odborníka/experta, 

- stručný popis činností, ktoré kľúčový odborník/expert zabezpečoval a jeho pracovnú 

pozíciu, ktorú zastával, identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a e-mail) osoby, u 

ktorej si možno overiť príslušné údaje t. j. konečného odberateľa plnenia/projektu 

alebo zamestnávateľa, pre ktorého kľúčový odborník činnosť v konkrétnej pozícií 

vykonával (dobrovoľný údaj), 

- prísľub/čestné vyhlásenie, že v prípade úspešnosti ponuky  bude k dispozícii 

úspešnému uchádzačovi počas plnenia Zmlúv, 

- vlastnoručný podpis kľúčového odborníka,  



 

- predložením autorizačného osvedčenia, certifikátu a pod. Uchádzač je opravený 

predložiť aj ekvivalenty  daných požadovaných certifikátov vydaných akreditovanou 

autoritou (v prípade, že certifikát, ktorý sa vydáva iba v elektronickej podobe, 

uchádzač uvedie odkaz na stránku certifikačnej autority, ktorá vydala tento certifikát, 

kde je možné si túto skutočnosť overiť); túto požiadavku uchádzač preukáže platným 

certifikátom/dokladom o vykonaní certifikačnej skúšky. 

 

Kľúčový expert č.1 – Koordinátor IKT projektov 

 minimálne 3 roky odbornej praxe  v oblasti projektového riadenia; túto podmienku 

uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo referenčného listu, 

 minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti projektového riadenia; túto 

podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo  

referenčného listu, 

 platný certifikát pre oblasť projektového riadenia; napr. PRINCE2, alebo ekvivalent 

daného certifikátu od inej akreditovanej autority;  

 

Kľúčový expert č. 2  – Garant pre oblasť sieťovej infraštruktúry 

 minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti sieťovej infraštruktúry; túto podmienku 

uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo referenčného listu, 

 minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti sieťovej infraštruktúry; túto 

podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo 

referenčného  listu, 

 platný certifikát pre oblasť sieťovej infraštruktúry, napr. CCIE Enterprise Infrastructure, 

CCIE Enterprise Wireless, CCIE Data Center, CCIE Security, CCIE Service Provider, CCDE, 

CCIE Routing and Switching alebo ekvivalent niektorého z daných certifikátov od inej 

akreditovanej autority; 

                 Kľúčový expert č. 3 – Garant pre oblasť ITSM procesy 

 minimálne 3 odbornej praxe  v oblasti ITSM procesov; túto podmienku uchádzač preukáže 

prostredníctvom profesijného životopisu alebo referenčného  listu, 

 minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti ITSM procesov; túto podmienku 

uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo referenčného listu , 

 platný certifikát pre oblasť ITSM procesov; napr. ITIL Expert Certificate in IT Service 

Management alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority;  

 

                 Kľúčový expert č. 4 – Garant pre oblasť informačnej bezpečnosti 

 minimálne 3 odbornej praxe v oblasti informačnej bezpečnosti; túto podmienku uchádzač 

preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo  referenčného listu, 



 

 minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti; túto 

podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo 

referenčného listu, 

 platný certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor) alebo CISSP (Ceified 

Information Systems Security Proffesional) alebo ekvivalent daného certifikátu od inej 

akreditovanej autority;  

 

                 Kľúčový expert č.5  Garant pre oblasť telekomunikačnej a video technológie 

 minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti telekomunikačnej a video technológie; túto 

podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu alebo 

referenčného listu, 

 minimálne 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti telekomunikačnej a video 

technológie; túto podmienku uchádzač preukáže prostredníctvom profesijného životopisu 

alebo  referenčného listu, 

 platný certifikát CCNP Collaboration, prípadne ekvivalent tohto certifikátu od inej 

akreditovanej autority;  

 

 3.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti dokument určený verejným obstarávateľom, môže technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný 

obstarávateľ považuje za vhodný. Verejný obstarávateľ bude za vhodný dokument považovať 

ekvivalentný doklad, pokiaľ uchádzač  nebude z objektívnych dôvodov schopný predložiť doklad 

vyžadovaný verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi takéto 

objektívne dôvody vo svojej ponuke  uviesť. 

3.5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento 

preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti podľa bodu III. Technická a odborná spôsobilosť tohto dokumentu za všetkých členov 

skupiny spoločne. 

3.6. Uchádzač  môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 

alebo odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 

uchádzač  verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmlúv bude skutočne používať zdroje 

osoby, ktorej postavenia využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač  písomnou zmluvou uzavretou 

s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. 

Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania 

zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 



 

postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO. 

 

IV.  Všeobecné informácie k podmienkam účasti 

4.1 Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe 

uchádzač  ich predloží v elektronickej podobe. Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti vydávajú len v listinnej podobe uchádzač  ich naskenuje do formátu pdf a podpíše pomocou 

kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo zaručenou  konverziou týchto písomných 

dokumentov do elektronickej podoby prostredníctvom osoby oprávnenej vykonávať zaručenú 

konverziu (podľa § 35 ods. 3 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z.  

o e-governmente, resp. podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača/záujemcu). 

 

4.2 Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného   

obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

 

4.3 Uchádzač  môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom 

obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom 

dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-

dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.  

 

4.4 Použitie Jednotného európskeho dokumentu 

Uchádzač  môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“). 

Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady 

predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. 

Uchádzač môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia 

Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk 

V prípade, že uchádzač dočasne nahradí doklady JED-om, bude vyzvaný na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti bude lehota 5 pracovných dní. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade predloženia JED-u je potrebné vyplniť všetky 

požadované údaje a nepovoľuje v časti IV. Jednotného európskeho dokumentu vyplniť oddiel 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk


 

tzv. Globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Zároveň verejný obstarávateľ upozorňuje, že 

nadlimitný postup zadávania zákazky neumožňuje využiť JED ako čestné vyhlásenie s výnimkou 

použitia ustanovenia § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, a ktorý nevyužíva zdroje 

a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, ani nevyužíva 

(nenavrhuje) subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED, ktorý vyplní za seba. 

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo 

kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo využíva (navrhuje) 

subdodávateľa/subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED za seba a predloží aj 

vyplnený/vyplnené, podpísaný/podpísané samostatný/samostatné JED/JED-y, ktorý/ktoré 

obsahuje/obsahujú príslušné informácie a podpis každej z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity 

využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo každého subdodávateľa. Ak 

je osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva zároveň aj subdodávateľom, za túto osobu 

predloží len jeden JED. 

 Ak je uchádzačom  skupina dodávateľov, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými 

informáciami za každého člena skupiny dodávateľov spolu s ich podpismi. 

Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) a b) 

zákona VO, t. j.  uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. 

Uchádzač má možnosť nahradiť požadované doklady v zmysle ustanovenia § 32 zákona VO za 

každého navrhovaného subdodávateľa a predložiť samostatný JED za každého navrhovaného 

subdodávateľa. 

Ak uchádzač  použije JED/JED-y, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu 

verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu prostredníctvom systému EVO požiadať 

uchádzača  o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí 

prostredníctvom systému EVO požadovaný/požadované doklad/doklady verejnému 

obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

 


