
 

Príloha č. 3 

 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
1. OSOBNÉ POSTAVENIE 

 
1.1. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 
1.1.1. § 32 ods. 1 písm. e) Zákona: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 
 

1.1.2. § 32 ods. 1 písm. f) Zákona: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 
1.2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 
 

1.2.1. Splnene podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. e) Zákona 
uvedenej v bode 1.1.1 vyššie preukáže uchádzač predložením dokladu o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky; 

 
1.2.2. Splnene podmienky účasti osobného postavenia v zmysle: § 32 ods. 1 písm. f) Zákona 

uvedenej v bode 1.1.2 vyššie preukáže uchádzač predložením čestného vyhlásenia; 
 

1.2.3. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do ZHS. 

 
2. TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 
2.1. Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre 

preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených 
podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:  

 
2.1.1. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia prieskumu trhu s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. 
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období troch rokov pred vyhlásením tohto 
Prieskumu trhu poskytoval služby stavebného dozoru v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, predmetom ktorých bol výkon 
činnosti stavebného dozoru na  stavbe v min hodnote 1,5 mil. EUR bez DPH. 

 
2.1.2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie 

zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;  
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby potvrdením, že 
má k dispozícii nižšie uvedeného experta spĺňajúceho stanovené požiadavky. Nižšie 
uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže: 
a) predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 

 meno a priezvisko experta, 

 prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti experta, 

 súčasná pracovná pozícia experta u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi 
expertom a uchádzačom, 

 vlastnoručný podpis experta. 



 

b) predložením kópie požadovaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo 
ekvivalentného dokladu, preukazujúceho kvalifikáciu experta, ktorý bude uchádzačovi k 
dispozícii na plnenie predmetu zákazky. 
 
Expert: Stavebný dozor  
2.1.2.1. odborná spôsobilosť v odbore inžinierske stavby s odborným zameraním 

potrubné, energetické a iné líniové stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v 
platnom znení – uchádzač túto podmienku preukáže predložením 
požadovaného alebo ekvivalentného dokladu spôsobom podľa bodu 2.1.2 b) 
vyššie, 

2.1.2.2. najmenej päť rokov odbornej praxe vo výkone činnosti stavebného dozoru / 
stavbyvedúceho pri líniových stavbách s inštaláciou oceľového 
horúcovodného potrubia – uchádzač túto podmienku preukáže spôsobom 
podľa bodu 2.1.2 a) vyššie. 

 
3. SPOLOČNÉ PODMIENKY  

 
3.1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj čestným vyhlásením, pričom požadované doklady 

preukazujúce splnenie podmienok účasti doplní úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 

 
 

 


