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 Podmienky účasti uchádzačov 

 
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje splnenie podmienok 
účasti v zmysle §152 a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 

Podmienka účasti Spôsob preukázania 

§ 32 ods. 1 písm. a) - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, 
ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 
skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe 

Uchádzač predloží výpis z registra 
trestov nie starší ako tri mesiace. 
Fyzická osoba predloží výpis 
z registra trestov za osobu, na ktorú je 
vydané živnostenské oprávnenie alebo 
iné než živnostenské oprávnenie 
podľa osobitých predpisov. Právnická 
osoba predloží výpisy z registra 
trestov za všetky osoby, ktoré tvoria 
štatutárny orgán alebo sú členmi 
štatutárneho orgánu podnikateľa. 

§ 32 ods. 1 písm. b) - Uchádzač 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, 

 

Uchádzač predloží potvrdenie zo 
Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne nie staršie ako tri mesiace. 

§ 32 ods. 1 písm. c) - Uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

Uchádzač predloží potvrdenie miestne 
príslušného daňového úradu nie 
staršie ako tri mesiace. 

§ 32ods. 1 písm. d) -  na uchádzača 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, 

 

Uchádzač predloží potvrdenie 
príslušného súdu nie staršie ako tri 
mesiace. 

§ 32 ods. 1 písm. e) - Uchádzač je  oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky 
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§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu 

Uchádzač predloží čestné  vyhlásenie 

 
 

§ 32 ods. 1 písm.  g) uchádzač sa nedopustil 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,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať  
 

 
Uchádzač nepredkladá verejnému 
obstarávateľovi žiadne potvrdenie. 

§ 32 ods. 1 písm. h) – uchádzač sa  nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od 

vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného 

porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

preukázať. 

 
Uchádzač nepredkladá verejnému 
obstarávateľovi žiadne potvrdenie 

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 uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno 
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

Nepožaduje sa 

 
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže 
svoju technickú a odbornú spôsobilosť: 
 

Podmienka účasti Spôsob preukázania 

§ 34 ods.1 písm. j) údajmi o strojovom , prevádzkovom 
a technickom vybavení , ktoré má uchádzač alebo záujemca 
k dispozícií na poskytnutie služby 

Zoznam požadovaných a dostupných strojov a technického 
vybavenia, ktoré bude mať k dispozícií pre realizáciu 
predmetu zákazky. 
V zozname uchádzač uvedie ku každému uvádzanému stroju 
a technickému vybaveniu nasledovné údaje: 
-popis a množstvo uvádzaného stroja/technického vybavenia, 
-forma vzťahu k uvádzanému stroju/technickému vybaveniu, 
vo vlastníctve/v inom vzťahu (uviesť). 
Uchádzač predloží len taký zoznam strojov, ktorých 
technický stav zodpovedá všetkým požiadavkám STN 
a platných zákonov Slovenskej republiky 
V prípade prostriedkov, ktoré nemajú technický preukaz, 
uviesť výrobné číslo podvozku alebo karosérie prostriedkov. 
Uchádzač môže namiesto zoznamu doložiť kópiu 
technického preukazu.  
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Pri koňoch  čestné prehlásenie o ich dispozícií.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu 
k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky 
účasti v súlade s ustanovením §38 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní: Verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo 
vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú 
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými 
poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí disponujú odborným 
vybavením z oblasti predmetu zákazky, aby predmet zákazky 
boli schopní  plniť. Uchádzač musí preukázať, že je schopný 
technicky zabezpečiť  plnenie zmluvy v požadovanom 
rozsahu.  Na zabezpečenie predmetu zákazky uchádzač 
predloží: 
pre časť 1, 2, 3, 6 minimálne 10 JMP 
pre časť 4a, 7 minimálne 5 UKT resp. LKT 
pre časť 4d minimálne 4 Ťažné kone 
pre časť 4b minimálne 1 Lesnícku lanovku 
pre časť 4c, 8, 9 minimálne 1 Vývozná súprava  
 

 
 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 bude skutočne používať kapacity 
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Túto  Skutočnosť 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. 

 

 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať v zmysle § 39 podľa  § 186 ods.  2 
zákona o verejnom obstarávaní formulárom „Jednotný európsky dokument (ďalej 
JED)“, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti predložia uchádzači, 
ktorých vyzve verejný obstarávateľ. 

 Ak uchádzač alebo záujemca uvádzajú v JED prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje 
informácie o tejto osobe: identifikáciu hospodárskeho subjektu, informácie 
o hospodárskom subjekte potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
a potvrdenie neexistenice dôvodov na vylúčenie. 

 Uchádzač predkladá JED osobitne za seba, osobitne za osobu, ktorej technické a odborné 
kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sa verejného 
obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov JED predkladá každý člen skupiny 
osobitne. 

 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa  technickej spôsobilosti alebo 
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odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 


