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Podmienky
osobného
postavenia
§ 32, ods. (1)

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 spoločensVev, trestný
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosV, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania terorisVckej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasV 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,
b) 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,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v
likvidácii, ani nebolo proV nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
f) nemá uložený zákaz účasC vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnuam v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
g) nedopusVl sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začaVa verejného obstarávania závažného porušenia
povinnosa v oblasV 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,
h) nedopusVl sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začaVa verejného obstarávania závažného porušenia
profesijných povinnosa, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
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Doklady,
ktorými OP
preukazuje
§ 32, ods. (2)

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a
Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného
daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (výpis z ORSR, resp. ZRSR),
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením,
Písm. g) a f) preukazuje verejný obstarávateľ.
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SPÔSOB KVALIFIKÁCIE
Môžu nastať dva prípady:
1. dodávateľ je už kvaliﬁkovaný (je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov)
V tom prípade asistent podpory zaznamená jeho idenVﬁkačné údaje a poskytne dodávateľovi
informácie k aplikácii na testovanie produktových listov.
Či je dodávateľ kvaliﬁkovaným dodávateľom je možné overiť na:
hmps://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskychsubjektov-45e.html
alebo
zadaním www.uvo.gov.sk do internetového prehliadača, kliknuam na záložku "záujemca/uchádzač", ďalej na
"registre o hospodárskych subjektoch vedené úradom" a ďalej na "Zoznam hospodárskych subjektov", kde je
možné vyhľadať príslušného dodávateľa podľa IČO, obchodného mena, adresy sídla alebo registračného čísla
zapísaného hospodárskeho subjektu.
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SPÔSOB KVALIFIKÁCIE
2. dodávateľ ešte nie je kvaliﬁkovaný (nie je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov)
•

V tom prípade musí dodávateľ splniť podmienky osobného postavenia a požiadať
ÚVO o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov.
Zoznam podmienok, ktoré musí dodávateľ splniť ako aj formuláre príslušných tlačív je možné nájsť tu:
hmps://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ﬀ.html
alebo
zadaním www.uvo.gov.sk do internetového prehliadača, kliknuam na záložku "záujemca/uchádzač", ďalej na
"registre o hospodárskych subjektoch vedené úradom" a ďalej na "Informácie k zoznamu hospodárskych
subjektov", kde je možné nájsť príslušné formuláre.

•
•

Asistent podpory zaznamená jeho idenVﬁkačné údaje, poskytne príslušnú
inštruktáž, v prípade potreby aj opakovanú pomoc,
Ak hospodársky subjekt požiada o podporu, asistent podpory ju poskytne v
potrebnom rozsahu
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ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH
SUBJEKTOV
• informačný systém Úradu pre verejné obstarávanie
• uľahčuje záujemcovi/uchádzačovi preukazovanie spôsobilosV na
uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní
V zozname hospodárskych subjektov sú zapísané subjekty, ktoré:
- preukázali splnenie podmienok účasV osobného postavenia,
- požiadali o zapísanie do Zoznamu hospodárskych subjektov,
- zaplaCli správny poplatok (66,00 EUR).
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