
Verejné obstarávanie II. časť

Verejné obstarávanie v praxi



Spoločné zásady pre všetky postupy verejného obstarávania



Špecifikácia predmetu zákazky

Podstatou zákazky je špecifikácia predmetu zákazky

Špecifikácia predmetu zákazky

• Opis požiadaviek stanoviť tak, aby boli jednoznačné, nediskriminačné, 
úplné

• Stanovenie presného počtu, rozmerov a pod., t. zn. vyhýbať sa rozpätiu 
položiek, napr. počet osôb od 10-15, počet hodín 5-6 a pod.

• Pri stanovenom počte osôb a pod., ktoré sa pred plnením predmetu 
zákazky môžu zmeniť – uviesť v objednávke/zmluve fakturáciu podľa 
skutočného dodania/plnenia

Príloha č. 3 - Položkovitý rozpočet.xlsx


Špecifikácia predmetu zákazky

• V prípade, že verejný obstarávateľ nevie určiť špecifikáciu predmetu zákazky, ale 
vie napr. o tovare, torý spĺňa jeho požiadavky môže uviesť konkrétnu značku

• Potrebné je však uviesť značku a v technickej špecifikácii doplniť slovné spojenie 
„alebo ekvivalent“ 



Predpokladaná hodnota zákazky

Určenie PHZ(cena bez DPH)

– na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný
predmet z predchádzajúcich plnení (nie staršie ako 1/2 roka), z dostupných 
informácií na internete alebo v katalógoch potenciálnych dodávateľov

ak nie sú k dispozícii

– prieskum trhu oslovením potenciálnych dodávateľov na trhu alebo iný
vhodný spôsob získania informácií o cene (napr. osobná konzultácia o cene – záznam 

zo stretnutia a potvrdenie dodávateľom)

- pri SP je PHZ určená na základe rozpočtu vypracovaného projektovou 
kanceláriou 



Predpokladaná hodnota zákazky

• PHZ platná v čase odoslania oznámenia, resp. začatia postupu verejného
obstarávania

• RO väčšinou v príručkách vyžadujú prieskum trhu za účelom stanovenia
PHZ nie starší ako 3 mesiace pri T/S

• v prípade SP potvrdiť rozpočet projektovou kanceláriou v čase vyhlásenia
VO formou emailu alebo novým krycím listom s aktuálnym dátumom
vystavenia



Predpokladaná hodnota zákazky

• oznámenie (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania/ oznámenie použité ako výzva na

súťaž/oznámenie o koncesii) obsahuje
- PHZ

- množstvo alebo

- rozsah obstarávaných T/SP/S

• povinnosť uviesť PHZ v oznámení, ak VO/O

- určí podmienky účasti v spojení s PHZ alebo

- vyžaduje zábezpeku

• dokumentácia obsahuje informácie a podklady k PHZ !!!



Predpokladaná hodnota zákazky

• ak je dodávka T/SP/S rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej

zákazky, pričom každá časť je predmetom samostatnej zmluvy, PHZ sa určí

ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí

• zahŕňa predpokladanú hodnotu T alebo S poskytnuté verejným obstarávateľom
v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie SP

... ale

• dodávka T alebo poskytnutie S, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvy na SP,
sa nesmie zahrnúť do PHZ na uskutočnenie SP



Predpokladaná hodnota zákazky

• PHZ zahŕňajúca dodávku T aj poskytnutie S sa vypočíta ako celková hodnota T a S 
(bez ohľadu na ich podiely), napr. upratovacie služby a čistiace prostriedky; kúpa 
auta so servisom

• do PHZ sa zahrnie aj cena montážnych a inštalačných činností: napr. kúpa okien a 
ich montáž



Predpokladaná hodnota zákazky

• predpokladaná hodnota rámcovej dohody (RD) sa určí ako maximálna
predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti
rámcovej dohody

• predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému (DNS) sa určí
ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú
počas trvania dynamického nákupného systému



Predpokladaná hodnota zákazky

6 000,00 EUR bez DPH5 000,00 EUR bez DPH 5 000,00 EUR bez DPH

PHZ = 16 000,00 EUR bez DPH – podlimitná zákazka bez/s EKS



Predpokladaná hodnota zákazky

Zákazku zverejním vo Vestníku verejného 
obstarávania

Zákazku zverejním v Úradnom vestníku 
Európskej únie



Predpokladaná hodnota zákazky

• PHZ prevádzkových jednotiek VO/O – sumár PHZ všetkých prevádzkových

jednotiek na základe CPV kódov

• PHZ na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky VO/O – ak nezávisle uskutočňuje 

verejné obstarávanie prevádzková jednotka

• pokiaľ má určitý verejný obstarávateľ (napr. verejná vysoká škola) má zriadené

prevádzkové jednotky (napr. fakulty) a tieto spĺňajú požiadavku nezávislosti od

verejného obstarávateľa (napr. nezávisle vykonáva postupy obstarávania a prijíma

rozhodnutia o nákupe, disponuje samostatným rozpočtovým riadkom pre

predmetné obstarávanie, uzaviera zmluvu nezávisle a financuje zákazku z

rozpočtu), je možné PHZ zákazky stanoviť bez ohľadu na predpokladanú hodnotu

obdobnej zákazky realizovanej konkrétnym verejným obstarávateľom (MÚ ÚVO 4959-

5000/2016, 6879-5000/2016) - odôvodnené z objektívnych dôvodov



Test bežnej dostupnosti

http://www.uvo.gov.sk/test-beznej-dostupnosti-424.html

Uvedený dokument má verejným obstarávateľom slúžiť ako pomôcka
pri určovaní, či ide o bežne dostupné tovary, služby, stavebné práce
vo vzťahu k danému predmetu zákazky a taktiež ako podkladový materiál pre
odôvodnenie využitia, prípadne nevyužitia elektronického trhoviska pri obstarávaní
tovarov, služieb a stavebných prác.

Pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je potrebný test bežnej dostupnosti, nakoľko 
postup je rovnaký či pri bežných alebo nie bežných tovaroch na trhu

Test bežnej dostupnosti

http://www.uvo.gov.sk/test-beznej-dostupnosti-424.html
test_beznej_dostupnosti.docx


Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 ZoVo



Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

• verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby
vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene

• pravidlá samotnej realizácie pri zadávaní takejto zákazky je na verejnom
obstarávateľovi – interné predpisy verejného obstarávateľa

• pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma
(zmluva/objednávka) okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy
(príručky prijímateľa RO) – odporúčanie

• Povinnosť zverejnenia zmluvy/objednávky v profile verejného obstarávateľa alebo na
web sídle verejného obstarávateľa (Zákon č. 211/2000
Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)



Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

• uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom nie je podmienené zápisom 
jeho konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora

pokiaľ 

• uchádzačovi nie sú jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky 
prevyšujúce sumu 100 000,00 EUR (stavebné práce) alebo

• úhrnne prevýšujúce sumu 250 000,00 EUR v kalendárnom roku, ak ide o 
opakujúce sa plnenie



Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

Predpokladaná hodnota zákazky

• zaslanie žiadosti o ocenenie štruktúrovaného rozpočtu alebo predmetu 
zákazky (T/S) za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
(PHZ)

• forma: e-mail, pošta (neodporúča sa osobná alebo telefonická 
konzultácia)

• PHZ ako najnižšia hodnota ponúk alebo priemer všetkých predložených 
ponúk

• z vyhodnotenia vyhotoviť záznam a určiť postup verejného obstarávania

Určenie PHZ

Urcenie_PHZ_.docx


Výzva na predkladanie ponúk

Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk min.3 potenciálnym záujemcom (PO alebo FO) 

Výzva na predkladanie ponúk

Forma zaslanie výzvy

- písomne (osobne - archivácia dokladu o prevzatí výzvy potvrdená potenciálnym dodávateľom alebo doporučene 

- podací lístok)

- elektronicky mailom (vytlačenie mailovej komunikácie odoslanej aj došlej pošty s daným subjektom)

Upozornenie: pri zaslaní hromadnej pošty zvoliť skrytú kópiu!!!

Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

Vyzva.pdf


Zverejnenie výzvy v profile verejného obstarávateľa
• minimálne päť (5) pracovných dní pred lehotou na predkladanie ponúk má verejný obstarávateľ 

povinnosť zverejniť výzvu v profile verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku Úradu pre verejné 
obstarávanie (www.uvo.gov.sk)

Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

http://www.uvo.gov.sk/


Zverejnenie výzvy v profile verejného obstarávateľa



Zverejnenie výzvy na webovom sídle prijímateľa



Ostatná dokumentácia k zákazke

• Vyhodnotenie ponúk a vypracovanie záznamu z prieskumu  

Záznam z prieskumu trhu

• Odoslanie oznámení o prijatí/neprijatí ponúk (mail, SP)

Oznámenie o prijatí/neprijatí ponúk

• verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s
nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka
do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku
uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO

Zaznam z prieskumu trhu.pdf
Oznamenie o prijati-neprijati ponuk.pdf
suhrnna sprava.pdf


Ostatná dokumentácia k zákazke

• Verejný obstarávateľ je povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s 
dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí a uchovávať po dobu 5 rokov odo dňa začatia 
verejného obstarávania

• referenciu nie je povinný vyhotoviť automaticky verejný obstarávateľ pri zadávaní 
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, okrem 
prípadu, ak dodávateľ o vyhotovenie referencie požiada - § 12 ods. 3 písm. d) ZoVO

Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 ZoVO



Podlimitná (§ 108 - § 117) a nadlimitná zákazka (§ 66)



Určenie podmienok účasti

Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania podmienky účasti týkajúce sa:
• osobného postavenia (nadlimitná zákazka vplnom rozsahu § 32 ZoVO),
• podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich

preukázanie, ak sa vyžadujú,
• podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na

ich preukázanie, ak sa vyžadujú.
• Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo

zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou,
môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal
priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.



Osobné postavenie vo VO

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:

• 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.

• Preukazuje sa doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace



Osobné postavenie vo VO

• 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.

• Preukazuje sa doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako trimesiace.

• Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť vsplátkach.



Osobné postavenie vo VO

• 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.

• Preukazuje sa doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako trimesiace.

• Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť vsplátkach.



Osobné postavenie vo VO

• nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu.

• Preukazuje sa doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie 
starším ako tri mesiace.

• Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.



Osobné postavenie vo VO

• 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.

• Preukazuje sa doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

• je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

• Preukazuje sa doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z 
Obchodného registra, Živnostenského registra alebo zo zoznamu hospodárskych subjektov)



Osobné postavenie vo VO

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

• Preukazuje sa doloženým čestným vyhlásením.

• 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.

• nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.



Osobné postavenie vo VO

• Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt
mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

• Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu 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.



Osobné postavenie vo VO

Uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov preukazuje osobné postavenie
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) ZoVO alebo
b) zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152

ZoVO; túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych
subjektov.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
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.



Osobné postavenie vo VO

V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016
zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

V prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ musí vyzvať úspešného uchádzača o
predloženie chýbajúcich dokladov (viď vzor ďalší slide)



Osobné postavenie vo VO



Osobné postavenie vo VO

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO.
V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, verejný obstarávateľ
ponuku nevyhodnocuje.



Finančné a ekonomické postavenie
• Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením

a) vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky + čestné
vyhlásenie,

b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu
podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis,

c) súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo

d) prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo
koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.



Finančné a ekonomické postavenie
• 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 alebo koncesnej zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia.

• Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. 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) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7.



Finančné a ekonomické postavenie

• Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca
a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy
spoločne.



Finančné a ekonomické postavenie

Požiadavkanavýškuobratuzahospodársky roknesmiepresiahnuť:
• dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy,

rámcovejdohodyalebokoncesnejzmluvydlhšieako12mesiacov,
• dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej

zmluvyrovnakéalebokratšieako12mesiacov.

• Verejnýobstarávateľaleboobstarávateľmôževyžadovaťminimálnyobratvyšší,akojeustanovené,ak
ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto
požiadavkuodôvodnívsúťažnýchpodkladochalebovkoncesnejdokumentácii.

• Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho
výškumôžeurčiť ibasúhrnnezaurčenéobdobie.



Finančné a ekonomické postavenie

• Verejný obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy a kritériá,
ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného
a ekonomického postavenia. Metódy a kritériá podľa prvej vety verejný obstarávateľ uvedie v
súťažnýchpodkladochalebovkoncesnejdokumentácii.

• Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom
samostatnejzmluvyalebokoncesnejzmluvy,pravidlásauplatnianakaždúsamostatnúčasť.

• Ak verejnýobstarávateľaleboobstarávateľpredpokladá zadanie niekoľkýchčastí, ktoré sa majú plniť
v rovnakom čase, jednému uchádzačovi, môže minimálny obrat určiť s ohľadom na súčet
predpokladanýchhodnôttýchtočastí.



Finančné a ekonomické postavenie

• Ak ideozákazkyzadávanénazákladerámcovejdohodysopätovnýmotvorenímsúťaže, požiadavka
maximálneho ročného obratu sa určí na základe maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych
zákaziek,ktorésabudúplniťvrovnakomčase;

• ak maximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase,
nie je známa, požiadavka maximálneho ročného obratu sa určí na základe predpokladanej hodnoty
rámcovejdohody.

• Ak ide o dynamický nákupný systém, požiadavka maximálneho ročného obratu sa určí na základe
očakávanej maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci
tohtosystému.



Technická a odborná spôsobilosť

• Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia
dodávkytovaru,stavebnýchprácaleboslužiebdoloženýmjednýmaleboniekoľkýmiztýchtodokladov:

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol
verejnýobstarávateľaleboobstarávateľ podľatohtozákona,

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
obchodnýchpodmienok,akodberateľom

• bolverejnýobstarávateľ aleboobstarávateľ podľatohtozákona,dokladomjereferencia,
• bola ináosobaakoverejnýobstarávateľaleboobstarávateľpodľa tohtozákona,dôkazoplnenípotvrdíodberateľ;ak

také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení,doplnenýmdokladom,preukazujúcim ichuskutočnenie alebozmluvnývzťah,nazákladektoréhoboli
uskutočnené.

• Akjetopotrebnénazaistenieprimeranejúrovnehospodárskejsúťaže,verejnýobstarávateľ môžeurčiťdlhšiudobu.



Technická a odborná spôsobilosť

• ak ide o stavebné práce alebo služby, 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,

• údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo
záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,

ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

• vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo

• certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.



Technická a odborná spôsobilosť

• 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 h) 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.



Technická a odborná spôsobilosť

• 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 požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a
iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.

• Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením,
montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác,
technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto
činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť
a spoľahlivosť.



Technická a odborná spôsobilosť

• Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca
a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy
spoločne.



Jednotný európsky dokument

• Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázaniesplneniapodmienokúčastiurčenéverejnýmobstarávateľomaleboobstarávateľom.

Jednotnýeurópskydokument

JEDobsahujeaktualizovanévyhláseniehospodárskehosubjektu,že:
• 1.neexistujedôvodnajehovylúčenie,
• 2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak

verejnýobstarávateľaleboobstarávateľobmedzilpočetzáujemcov,
• 3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil

Jednotnýmeurópskymdokumentom.

jed-formular.rtf


Jednotný európsky dokument

• 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
(službaESPD)poskytujúcuelektronickúverziutohto formulára.

Jednotnýeurópskydokument

• Dopozornostičlánokzčasopisu

Verejnéobstarávanie

Verejný obstarávateľ môžev súťažných podkladoch alebo v príslušnom oznámení uviesť, 
že hospodársky subjekt môže v rámci časti IV. „Podmienky účasti“JED-u vyplniť len oddiel „α“bez toho, 
aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

jed-formular.rtf
clanok z casopisu Verejne obstaravanie.pdf
jed-formular.rtf


Ďakujem za pozornosť

Ing. Renáta Remeňová
renata.remenova@vlada.gov.sk
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