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Ing. Katar/na Chebeňová Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spfňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podlá§ 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podlá § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7 zákona č. 343/1015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Účastníkmi verejného obstarávania sú podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO") 
uchádzač alebo záujemca, iná osoba a subdodávateľ, 

pričom ak sa chcú zúčastniť verejného obstarávania, 
musia splňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ZVO a nemôžu u nich existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO (ďalej aj „dôvody na vylúčenie"). 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní defi
nuje jednotlivých účastníkov v zmysle predchádzajú
ceho odseku nasledovne: 

a) záujemcu ako hospodársky subjekt, ktorý má záu
jem o účasť vo verejnom obstarávaní, 

b) uchádzača ako hospodársky subjekt, ktorý predlo
žil ponuku, 

c) subdodávateľa ako hospodársky subjekt, ktorý 
uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky alebo koncesie. 

Z ustanovenia § 2 ods. 5 ZVO vyplýva, že zákon nede
finuje dva odlišné hospodárske subjekty ako inú oso
bu a subdodávateľa, definuje len hospodársky sub
jekt ako subdodávateľa. Zo samotnej úpravy zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní však vyplýva, 
že ide o dva subjekty upravené samostatne a plnia sa
mostatný a odlišný účel. 

Zásadný rozdiel existuje z hľadiska účelu, na ktorý 
sa tieto subjekty využívajú, keď inou osobou je hos
podársky subjekt, ktorý v prípade, ak je to potrebné, 
uchádzačovi alebo záujemcovi poskytuje svoje fi
nančné zdroje alebo technické a odborné kapacity 
v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO (ďalej aj „iná 

osoba"), oproti subdodávateľovi ako hospodárskemu 
subjektu, ktorý uchádzačovi alebo záujemcovi nepo
skytuje svoje finančné zdroje alebo technické a od
borné kapacity v zmysle § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO 
(ďalej aj „subdodávateľ'). 

Ďalší rozdiel existuje z hľadiska času, resp. momentu, 
kedy sa tieto subjekty v procese verejného obstaráva
nia a následne v samotnom plnení uplatňujú. Iná oso
ba poskytuje svoje finančné zdroje alebo technické 
a odborné kapacity uchádzačovi alebo záujemcovi 
jednak na preukázanie splnenia podmienok účasti 
podľa § 33 a § 34 ZVO v procese verejného obstará
vania a následne ich poskytuje na plnenie samotnej 
zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 
Na druhej strane subdodávateľ sa podieľa iba na sa
motnom plnení zmluvy, ktorá je výsledkom verejného 
obstarávania. 

Aj napriek odlišnému účelu, ktorý tieto dva subjekty 
v procese verejného obstarávania a následne plne
nia zmluvy plnia, zhoda je v zákone č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní upravená povinnosťou splňať 
podmienky osobného postavenia a rovnako nemô
žu u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 

Z4konr1' povinnosti účastníkov 
týkajúce sa splnenia podmienok 
osobného postavenia a neexistencie 
d6voc:lov na vylúčenie 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie pod
mienok účasti podľa § 32 ods. 1, 2, 4 a S ZVO. 

Podľa § 40 ods. 8 ZVO záujemca alebo uchádzač, kto
rý nesplňa podmienky účasti osobného postavenia 

1 Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastníkmi verejného obstarávania 
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podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na 
neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 32 ods. 6 
písm. d) až g) a ods. 7 ZVO, je oprávnený verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že 
prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. 
Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca 
alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa za
viazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, 
napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné sku
točnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s prí
slušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, or
ganizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na 
to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestup
kom, správnym deliktom alebo trestným činom. 

Podľa § 33 ods. 2 ZVO musí iná osoba, ktorej zdroje 
majú byť použité na preukázanie finančného a ekono
mického postavenia, preukázať 
a) splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a že 
b) neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 

Podľa § 34 ods. 3 ZVO musí iná osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobi
losti alebo odbornej spôsobilosti, preukázať 
a) splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a že 

b) neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; 

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 poskyt
nuté. 

Podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo 
v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby navrho
vaný subdodávateľ spf ňal podmienky účasti týka
júce sa osobného postavenia a neexistovali u neho 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňo
vať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preu
kazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo 
koncesie, ktorú má subdodávateľ plniť. Z uvedeného 
vyplýva, že ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
vyžadujú, aby navrhovaný subdodávateľ spf ňal pod
mienky podľa predchádzajúcej vety, potom navrho
vaný subdodávateľ musí spÍňať 
a) podmienky účasti týkajúce sa osobného postave

nia a 
b) nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie po

dľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; 

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 poskyt
nuté. 

Pri uchádzačovi alebo záujemcovi je zákonom výslov
ne upravené, že musí spf ňať a preukázať podmienky 
osobného postavenia. Spôsob preukazovania neexis
tencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) 
až g) a ods. 7 ZVO zo strany uchádzača alebo záujemcu 
zákonom výslovne upravený nie je. Zo zákona priamo 
vyplýva, že uchádzač alebo záujemca je povinný pre
ukázať verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 
prijatie dostatočných opatrení na vykonanie nápravy, 
ale len pri zistení existencie dôvodu na vylúčenie po
dľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7 ZVO. 

U inej osoby a subdodávateľa je zákonom výslovne 
upravené, že okrem povinnosti spfňať a preukázať 
podmienky osobného postavenia nesmú u nich záro
veň existovať dôvody na vylúčenie podla § 40 ods. 6 
.písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 

Vo všeobecnosti zo samotnej úpravy zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nevyplýva, 
že vyhlásenie o neexistencii dôvodov na vylúčenie sú 
jednotliví účastníci povinní preukazovať konkrétnym 
dokladom, vyplýva len povinnosť, že nesmú u nich 
existovať dôvody na vylúčenie. 

Povinnosť preukazovať neexistenciu dôvodov na vy
lúčenie konkrétnym dokladom všetkými účastníkmi 
vyplýva priamo z dokumentu zverejneného Úradom 
pre verejné obstarávanie, konkrétne dokument jed_ 
manuál, pričom týmito dokladmi preukazujúcimi ne
existenciu dôvodov na vylúčenie upravenými priamo 
v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú 
výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov a Jednot
ný európsky dokument. 

Pred tým, ako sa dostaneme k spôsobu preukazova
nia neexistencie dôvodov na vylúčenie jednotlivý
mi účastníkmi, v ďalšej časti rozoberieme jednotlivé 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO z postavenia inej osoby a subdodávateľa. 

UkonM d6vody na vylúčenie 
�alebo záujemcu z dôvodov 
existujúách na strane inej osoby 

Podľa § 40 ods. 6 písm. a) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účas
ti, t. j. u inej osoby nemôžu existovať dôvody na to, 
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aby bol uchádzač vylúčený za nesplnenie podmienok 
účasti, pričom máme za to, že uvedené sa týka tých 
podmienok účasti, ktoré sú preukazované touto inou 
osobou. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak predložil neplatné doklady; 
neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula 
lehota platnosti, t. j. u inej osoby nemôžu existovať 
dôvody na to, aby bol uchádzač vylúčený za predlo
ženie neplatných dokladov, pričom máme za to, že 
tých predložených dokladov, ktorými uchádzač alebo 
záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti pro
stredníctvom tejto inej osoby. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. c) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak poskytol informácie alebo 
doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, 
že nezodpovedajú skutočnosti, t. j. u inej osoby ne
môžu existovať dôvody na to, aby bol uchádzač vylú
čený za poskytnutie informácií alebo dokladov, ktoré 
sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpove
dajú skutočnosti, pričom máme za to, že tieto infor 
mácie alebo doklady mu poskytla táto iná osoba na 
preukázanie splnenia podmienky účasti. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil neoprávnene 
ovplyvniť postup verejného obstarávania, t. j. u inej 
osoby nemôžu existovať, resp. nie sú jej známe žiadne 
vedomosti o neoprávnenom ovplyvňovaní postupu 
verejného obstarávania zo strany uchádzača alebo 
záujemcu, a zároveň táto iná osoba neovplyvňovala 
neoprávneným spôsobom postup verejného obstará
vania, za čo je uchádzač alebo záujemca sankcionova
ný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. e) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil získať dôverné in
formácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
t. j. u inej osoby nemôžu existovať, resp. nie sú jej zná
me žiadne vedomosti o pokuse zo strany uchádzača 
alebo záujemcu získať dôverné informácie, ktoré by 
mu poskytli neoprávnenú výhodu, a zároveň sa tá
to iná osoba nepokúšala získať dôverné informácie, 
ktoré by poskytli uchádzačovi alebo záujemcovi neo
právnenú výhodu, za čo je uchádzač alebo záujemca 
sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. f )  ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa 
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§ 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opat
reniami, t. j. u inej osoby nemôžu existovať, resp. nie 
sú jej známe žiadne vedomosti o konflikte záujmov 
podľa § 23 ZVO zo strany uchádzača alebo záujemcu, 
ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami 
a zároveň u tejto inej osoby nemôže existovať konflikt 
záujmov podľa § 23 ZVO, ktorý nemožno odstrániť 
inými úc'.innými opatreniami, za čo je uchádzač alebo 
záujemca sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných 
informácií má verejný obstarávateltobstarávateľ 
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hos
podárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodár
sku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení 
použitom ako výzva na súťaž, t. j. u inej osoby nemô
žu existovať, resp. nie sú jej známe žiadne vedomosti 
o uzavretí dohody medzi uchádzačom alebo záujem
com v danom verejnom obstarávaní a iným hospo
dárskym subjektom, ktorou je narušená hospodár
ska súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznáme
ní použitom ako výzva na súťaž. Zároveň u inej osoby 
nedošlo k uzavretiu dohody medzi ňou a iným hos
podárskym subjektom, ktorou je narušená hospodár
ska súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení 
použitom ako výzva na súťaž, za čo je uchádzač alebo 
záujemca sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. h) ZVO verejný obstaráva
teľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania 
uchádzača alebo záujemcu, ak verejný obstarávatelt 
obstarávateľ pri posudzovaní odbornej spôsobilos
ti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť plnenie zákazky, t. j. u inej osoby nemôžu 
existovať, resp. nie sú jej známe žiadne vedomosti 
o protichodných záujmoch z hľadiska odbornej spô
sobilosti záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu ne
priaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, pričom máme za 
to, že odbornej spôsobilosti poskytnutej zo strany inej 
osoby, za čo je uchádzač alebo záujemca sankciono
vaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 7 ZVO verejný obstarávateľ a obstará
vateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača 
alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, 
ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií 
alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 ZVO, 
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani 

1 Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastnfkmi verejného obstarávania 
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po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu, t. j. u inej 
osoby nemôžu existovať resp. nie sú jej známe žiadne 
vedomosti o tom, že účasťou uchádzača alebo záu
jemcu na prípravných trhových konzultáciách alebo 
predbežnom zapojení dochádza k narušeniu hospo
dárskej súťaže a zároveň u tejto inej osoby nemôžu 
existovať také znaky, z ktorých by následne vyplynulo, 
že účasťou uchádzača alebo záujemcu na prípravných 
trhových konzultáciách alebo predbežným zapoje
ním podľa § 25 ZVO došlo k narušeniu hospodárskej 
súťaže, za čo je uchádzač alebo záujemca sankciono
vaný vylúčením. 

Zákonné d6vody na vylúčenie 
uch,ctzaňl alebo záujemcu z dôvodov 
existujúcich na strane subdodávateľa 

Podľa § 40 ods. 6 písm. a) ZVÔ verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, 
t. j. u subdodávateľa nemôžu existovať dôvody na to, 
aby bol uchádzač vylúčený za nesplnenie podmienok 
účasti, pričom máme za to, že uvedené sa týka tých 
podmienok účasti, ktoré sa týkajú subdodávateľa. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak predložil neplatné doklady; 
neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula le
hota platnosti, t. j. u subdodávateľa nemôžu existovať 
dôvody na to, aby bol uchádzač vylúčený za predlože
nie neplatných dokladov, pričom máme za to, že tých 
predložených dokladov, ktoré sa týkajú, resp. boli po
skytnuté subdodávateľom. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. c) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak poskytol informácie alebo 
doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, 
že nezodpovedajú skutočnosti, t. j. u subdodávateľa 
nemôžu existovať dôvody na to, aby bol uchádzač 
vylúčený za poskytnutie informácií alebo dokladov, 
ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezod
povedajú skutočnosti, pričom máme za to, že tieto 
informácie alebo doklady sa týkajú alebo mu ich po
skytol subdodávateľ. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil neoprávnene 
ovplyvniť postup verejného obstarávania, t. j. u sub
dodávateľa nemôžu existovať, resp. nie sú mu známe 
žiadne vedomosti o neoprávnenom ovplyvňovaní 
postupu verejného obstarávania zo strany uchádzača 

alebo záujemcu a zároveň tento subdodávateľ neo
vplyvňoval neoprávneným spôsobom postup verej
ného obstarávania, za čo je uchádzač alebo záujemca 
sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. e) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak sa pokúsil získať dôverné 
informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výho
du, t. j. u subdodávateľa nemôžu existovať, resp. nie 
sú mu známe žiadne vedomosti o pokuse zo strany 
uchádzača alebo záujemcu získať dôverné informá
cie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu a záro
veň tento subdodávateľ sa nepokúšal získať dôverné 
informácie, ktoré by poskytli uchádzačovi alebo záu
jemcovi neoprávnenú výhodu, za čo je uchádzač ale
bo záujemca sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa 
§ 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatre
niami, t.j. u subdodávateľa nemôžu existovať, resp. nie 
sú mu známe žiadne vedomosti o konflikte záujmov 
podľa § 23 ZVO zo strany uchádzača alebo záujemcu, 
ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami 
a zároveň u tohto subdodávateľa nemôže existovať 
konflikt záujmov podľa § 23 ZVO, ktorý nemožno od
strániť inými účinnými opatreniami, za čo je uchádzač 
alebo záujemca sankcionovaný vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných 
informácií má verejný obstarávate11/obstarávateľ 
dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hos
podárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodár
sku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznáme
ní použitom ako výzva na súťaž, t. j. u subdodávate
ľa nemôžu existovať, resp. nie sú mu známe žiadne 
vedomosti o uzavretí dohody medzi uchádzačom 
alebo záujemcom v danom verejnom obstarávaní 
a iným hospodárskym subjektom, ktorou je naruše
ná hospodárska súťaž, ak sa táto podmienka uvedie 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ale
bo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Zároveň 
u subdodávateľa nedošlo k uzavretiu dohody medzi 
ním a iným hospodárskym subjektom, ktorou je naru
šená hospodárska súťaž, ak sa táto podmienka uvedie 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ale
bo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, za čo je 
uchádzač alebo záujemca sankcionovaný vylúčením. 
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Podla § 40 ods. 6 písm. h) ZVO verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchá
dzača alebo záujemcu, ak verejný obstarávateľ/obsta
rávateľ pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preu
kázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu 
alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť 
plnenie zákazky, t. j. u subdodávateľa nemôžu existo
vať, resp. nie sú mu známe žiadne vedomostí o proti
chodných záujmoch z hľadiska odbornej spôsobilosti 
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo 
ovplyvniť plnenie zákazky, pričom máme za to, že od
bornej spôsobilosti poskytnutej zo strany subdodáva
teľa, za čo je uchádzač alebo záujemca sankcionovaný 
vylúčením. 

Podľa § 40 ods. 7 ZVO verejný obstarávateľ a obstará
vateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača 
alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, 
ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií 
alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 ZVO, 
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani 
po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu, t. j. u sub
dodávateľa nemôžu existovať, resp. nie sú mu známe 
žiadne vedomosti o tom, že účasťou uchádzača ale
bo záujemcu na prípravných trhových konzultáciách 
alebo predbežnom zapojení dochádza k narušeniu 
hospodárskej súťaže a zároveň u tohto subdodávate
la nemôžu existovať také znaky, z ktorých by následne 
vyplynulo, že účasťou uchádzača alebo záujemcu na 
prípravných trhových konzultáciách alebo predbež
ným zapojením podľa § 25 ZVO došlo k narušeniu 
hospodárskej súťaže, za čo je uchádzač alebo záujem
ca sankcionovaný vylúčením. 

Sp&oby preukazovania splnenia 
podmienok osol>Mho postavenia 
a neexistencie d6vodov na vylúčenie 

7. Uchádzač/záujemca, iná osoba, subdodávateľje 
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 

Podľa § 1 52 ods. 1 ZVO vedie Úrad pre verejné ob
starávanie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí 
preukázali splnenie podmienok účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f )  a ods. 2, 4 
a 5 ZVO a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodár
skych subjektov požiadali, pričom hospodársky sub
jekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splne
nie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych sub
jektov. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi 

ČLÁNOK 

a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je po
trebné v postupoch verejného obstarávania overovať. 

V zmysle manuálu pre vyplnenie Jednotného eu
rópskeho dokumentu vydaného Úradom pre ve
rejné obstarávanie verejne dostupného na portáli 
www.uvo.gov.sk: 

,,Pokiaľje uchádzač/záujemca zapísaný v zozname pod
nikateľov v súlade s podmienkami vyžadovanými záko
nom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - t. j. nemá 
doplnené do zoznamu hospodárskych subjektov dokla
dy na preukázanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 
písm. a), b), c) a f) zákona č. 343/207 5 Z. z. (keďže podľa 
§ 787 ods. 7 cit. zákona zápis v zozname podnikateľov 
vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 
je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v roz
sahu zapísaných skutočností), musí vypÍňať v Jednot
nom európskom dokument oj Časť III., Dôvody na 
vylúčenie oddiely A, B, C, D (v rámci nich relevantné 
ustanovenia/podmienky)." 

,,Ak�e uchádzač/záujemca zapísaný do zoznamu hos
podárskych subjektov podľa zákona č. 343/207 5 Z. z. -
teda spf ňa všetky podmienky týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f), nevyplňa 
časť/II. [§ 152 -preukázanie splnenia podmienok účas
ti osobného postavenia podľa § 32 ods. 7 písm. a) až f) 
a ods. 2, 4 a 5, zápis je účinný voči každému verejnému 
obstarávateľovi/obstarávateľovi, údaje v ňom uvedené 
nie je potrebné overovatJ. Na takýto postup odkazuje aj 
samotný formulár Jednotného európskeho dokumentu." 

Pre uchádzača/záujemcu zapísaného v zozname hos
podárskych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní teda vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov + aktuali
zované: výpis z registra trestov právnickej oso
by; výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného 
orgánu a prokuristu/ov; potvrdenia zdravotných 
poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako 
tri mesiace; potvrdenie miestne príslušného da
ňového úradu nie staršie ako tri mesiace; aktuálny 
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) 
až g) a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym doku
mentom - Časť III. 

Pre uchádzača/záujemcu zapísaného v zozname hos
podárskych subjektov podľa zákona č. 343/201 5 Z. z. 
o verejnom obstarávaní teda vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: zápisom do zo
znamu hospodárskych subjektov, 

Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastníkmi verejného obstarávania 
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b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až 
g) a ods. 7 ZVO: zápisom do zoznamu hospodár
skych subjektov. 

V zmysle manuálu pre vyplnenie Jednotného európ
skeho dokumentu vydaného Úradom pre verejné ob
starávanie a publikovaného na portáli www.uvo.gov. 
sk ďalej: 

„časť/II. - vysvetlenie: Iná osoba vyplňa túto časť aj 
v prípade zápisu do zoznamu hospodárskych sub
jektov, nakolko podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona 
posledná veta - 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 písm. e) zákona 
a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona a podľa ustanovenia 
§ 34 ods. 3 cit. zákona - osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmie
nok 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 - a práve tieto skutočnos
ti deklaruje v predmetnej časti Jednotného európskeho 
dokumentu." 

Pre inú osobu zapísanú v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní teda vyplýva, že preukazuje: 
a) podmienky osobného postavenia: zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov + aktuali
zované: výpis z registra trestov právnickej oso
by; výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného 
orgánu a prokuristu/ov; potvrdenia zdravotných 
poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako 
tri mesiace; potvrdenie miestne príslušného da
ňového úradu nie staršie ako tri mesiace; aktuálny 
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - časť 111. 

Pre inú osobu zapísanú v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní teda vyplýva, že preukazuje: 
a) podmienky osobného postavenia: zápisom do zo

znamu hospodárskych subjektov, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - časť 111. 

V zmysle manuálu pre vyplnenie Jednotného európ
skeho dokumentu vydaného Úradom pre verejné 

obstarávanie a publikovaného na portáli www.uvo. 
gov.sk ďalej: 

,,časť III. - vysvetlenie: Ak verejný obstarávateľ /obsta

rávateľ požaduje, aby subdodávateľ splňal podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali 
u neho dôvody na vylúčenie podla § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7 zákona [podmienka uvedená v ustanovení 
§ 4 1  ods. 1 písm. b)J, vyplňa túto časť aj v prípade zá

pisu do zoznamu hospodárskych subjektov, nakolko 
práve tieto skutočnosti deklaruje v predmetnej časti Jed

notného európskeho dokumentu." 

Pre subdodávateľa zapísaného v zozname hospodár
skych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verej
nom obstarávaní teda vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov + aktuali
zované: výpis z registra trestov právnickej oso

by; výpis/y z registra trestov člena/ov dozorného 
orgánu a prokuristu/ov; potvrdenia zdravotných 
poisťovní a Sociálnej poisťovne nie staršie ako 

tri mesiace; potvrdenie miestne príslušného da
ňového úradu nie staršie ako tri mesiace; aktuálny 
doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - časť III. 

Pre subdodávateľa zapísaného v zozname hospodár
skych subjektov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o ve
rejnom obstarávaní vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: zápisom do zo

znamu hospodárskych subjektov, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - časť 111. 

2. Uchádzač/záujemca, iná osoba, subdodávateľ 
nie je zapísaný v zozname hospodárskych 
subjektov 

2. 1 Predložením požadovaných dokladov 

Pre uchádzača/záujemcu nezapísaného v zozname 
hospodárskych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verej
nom obstarávaní vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: podľa § 32 
ods. 2, 4 a S ZVO, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) 
až g) a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym doku
mentom - časť III. 
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Pre inú osobu nezapísanú v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta
rávaní vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: podľa § 32 
ods. 2, 4 a 5 ZVO, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - Časť 111. 

Pre subdodávateľa nezapísaného v zozname hospo
dárskych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o ve
rejnom obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní vyplýva, že preukazuje: 
a) podmienky osobného postavenia: podľa § 32 

ods. 2, 4 a 5 ZVO, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - Časť 111. 

2.2 Jednotným európskym dokumentom 

Pre uchádzača/záujemcu nezapísaného v zozname 
hospodárskych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verej
nom obstarávaní vyplýva, že preukazuje: 
a) podmienky osobného postavenia: Jednotným 

európskym dokumentom - Časť III., časť IV. 
písm. A, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) 
až g) a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym doku
mentom - časť III. 

Pre inú osobu nezapísanú v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obsta
rávaní vyplýva, že preukazuje: 
a) podmienky osobného postavenia: Jednotným 

európskym dokumentom - časť III., Časť IV. 
písm. A, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - Casť 111. 

Pre subdodávateľa nezapísaného v zozname hospo
dárskych subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o ve
rejnom obstarávaní, resp. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní vyplýva, že preukazuje: 

a) podmienky osobného postavenia: Jednotným 
európskym dokumentom - Časť III., časť IV. 
písm. A, 

b) dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 ZVO: Jednotným európskym dokumen
tom - časť III. 
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Záwar 

Keďže, 

• Jednotný európsky dokument je novou koncep
ciou čestného vyhlásenia a ide o štandardizovaný 
formulár platný v celej Európskej únii a 

• Jednotný európsky dokument obsahuje aktuali
zované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že 
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 

máme za to, že v prípade, ak uchádzač/záujemca, iná 
osoba a subdodávateľ nie sú zapísaní v zozname hos
podárskych subjektov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, resp. sú/nie sú zapísaní 
v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, jediným spô
sobom, resp. dokladom na preukázanie neexisten
cie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) a ods. 7 ZVO u uchádzača/záujemcu, inej osoby 
a subdodávateľa, upraveným v zákone č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, je doklad Jednotný európ
sky'dokument v zmysle § 39 ZVO ako nová koncepcia 
čestného vyhlásenia uchádzača/záujemcu, inej osoby 
a subdodávateľa. V opačnom prípade za daných okol
ností podľa predchádzajúcej vety nie je uchádzačom/ 
záujemcom, inou osobou a subdodávateľom neexis
tencia dôvodov na vylúčenie žiadnym spôsobom pre
ukázaná, resp. absentuje akýkoľvek doklad preukazu
júci neexistenciu dôvodov na vylúčenie. 

V tejto súvislosti máme teda za to, že Jednot
ný európsky dokument je v ponímaní zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nielen 
dokladom na predbežné nahradenie dokladov na 
preukázanie splnenia podmienok účasti, ale je zá

roveň čestným vyhlásením, ktorým sa preukazu
je neexistencia dôvodov na vylúčenie podla § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 

Ak teda uchádzač/záujemca preukazuje neexisten
ciu dôvodov na vylúčenie zoznamom hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a iná osoba a subdodávateľ sú aj napriek 
zápisu v zozname hospodárskych subjektov podľa zá
kona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní povinní 
predložiť Jednotný európsky dokument - časť 111., po
tom musí platiť, že iná osoba a subdodávateľ sú vždy 
povinní predložiť Jednotný európsky dokument -
časť III. ako doklad preukazujúci neexistenciu dôvo
dov na vylúčenie. 

Na základe uvedených skutočností teda platí, že 
Jednotný európsky dokument - Časť III. ako čestné 

1 Sp6sob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastnfkmi verejného obstarávania 



� ČLÁNOK 

vyhlásenie o neexistencii ?ôvodov na vylúčenie 
predkladá uchádzač/záujemca vždy v prípade: 

• ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará
vaní, 

• ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych sub
jektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob
starávaní, resp. zákona č. 343/201 5 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a predkladá konkrétne doklady, 

a platí, že Jednotný európsky dokument - časť II I . ako 
čestné vyhlásenie o neexistencii dôvodov na vylúče
nie predkladá iná osoba vždy, resp.: 
• ak je zapísaná v zozname hospodárskych subjek

tov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob
starávaní, 

• ak je zapísaná v zozname hospodárskych subjek
tov podľa zákona č. 343/201 5  Z. z. o verejnom ob
starávaní, 

• ak nie je zapísaná v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verej
nom obstarávaní, resp. zákona č. 343/201 5  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a predkladá konkrétne 
doklady, 

a platí, že Jednotný európsky dokument - časť I I I .  
ako čestné vyhlásenie o neexistencii dôvodov na 

vylúčenie predkladá subdodávateľvždy, resp.: 
• akje zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstará
vaní, 

• akje zapísaný v zozname hospodárskych subjektov 
podľa zákona č. 343/201 5 Z. z. o verejnom obsta
rávaní. 

• ak nie je zapísaný v zozname hospodárskych sub
jektov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom ob
starávaní, resp. zákona č. 343/201 5  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a predkladá konkrétne doklady. • 

Ing. Katarína Chebeňová je absolventkou Eko
nomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Má skúsenosti s komplexnou prípravou a 
it!alizáciou procesov verejného obstarávania pod
limitných a nadlimitných zákaziek, skúsenosti so 
zabezpečením, realizáciou a auditom verejných 
obstarávaní v rámci realizovaných projektov fi
nancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie, ako aj s riadením a spracovaním projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov. Je kona
tellcou spoločnosti creatio eu, s. r. o., špecializujú
cej sa na verejné obstarávanie. 

S Právnym obzorom už 100 rokov! 
V prvom tohtoročnom čísle časopisu Próvny obzor sa dočítate: 

Články 
Vršanský, P.: Vylúčenie retroaktivity vo vzťahu k amnestii? 
Štefanko, J.: K fenoménu kodifikácie súkromného práva 
Husár, J.: Zákonný článok XXXVII/1875 a jeho vplyv na vývoj slovenského obchodného práva 
Hamranová, D.: K problematike „actio libera in causa" v súvislosti s trestným činom opilstva 

Právo a spotrebiteľ 
Ovečková, O.: Vzťah občianskeho a obchodného práva 
z aspektu právnej úpravy ochrany spotrebiteľa 

Sto rokov Právneho obzoru 
Ovečková, O.: Emil Stodola - zakladateľ Právneho obzoru 

Pravny ��. 
,4 ' 

z vedeckého života 
Gajdošíková, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu 
a práva Slovenskej akadémie vied „Analýza vývojových trendov 
v systéme sociálneho zabezpečenia" 
Cisko, L.: Medzinárodné sympózium Právo - Obchod -Ekonomika 
Brôstl, A.: Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej 
a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl - 1. august 2015) 
s výhľadom na rok 2017 

Recenzie a anotácie 
Turayová, Y. - Tobiášová, l. - Čenté š, J. a kol.: Trestná zodpovednosť 
právnických osôb: Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti 
právnických osôb v SR (L. Klimek) 
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