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Navrhované podmienky účasti 
 
Osobné postavenie 
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona 
o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených 
kópií. 

2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov.  

Finančné a ekonomické postavenie 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce 
sa finančného a ekonomického postavenia: 
 
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
Minimálna požadovaná úroveň podmienky účasti: 
1. Verejný obstarávateľ plánuje požadovať predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu 

od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má 
uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať 
informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, 
dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.  

2. K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom uchádzač 
zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že 
nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/ktorých 
predložil vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia, resp. ich ekvivalentné doklady. 

 
Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
Minimálna požadovaná úroveň podmienky účasti: 
1. Verejný obstarávateľ plánuje požadovať predloženie prehľadu o celkovom obrate, 

podpísaného uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom 
uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za 
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. 
kumulatívnej výške v súhrne za všetky požadované hospodárske roky určenej verejným 
obstarávateľom v súlade s § 38 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní .  

2. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch 
a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 

3. V prípade ak sa účtovné závierky uchádzača nachádzajú vo verejnej časti registra účtovných 
závierok, ktorý je zverejnený na stránke www.registeruz.sk, verejný obstarávateľ bude 
akceptovať predloženie dokladu, v ktorom bude uvedený odkaz na takto zverejnené účtovné 
závierky uchádzača. 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávanı́ podľa § 34 zákona o verejnom obstarávanı́ týkajúce 
sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 
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Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  

1. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch plánuje požadovať, aby uchádzač v ponuke 
predložil zoznam zmlúv na poskytnutie služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky 
za predchádzajúce tri roky počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 
lehôt dodania a odberateľov.  
Zoznam zmlúv na poskytnutie služieb rovnakého charakteru ako je predmet zákazky musí 
obsahovať zmluvy na 

- vytvorenie webového sı́dla, ktorého predmetom bolo vytvorenie webového sı́dla na Open 
Source CMS v minimálnej hodnote 100 000,- eur bez DPH, 

- vytvorenie webového sı́dla pre objednávateľa, pričom súčasťou predmetu zmluvy bol návrh 
a vytvorenie wireframes, prototypu a UX/UI použı́vateľského rozhrania, ktorého denná 
návštevnosť dosahuje minimálne 10 000 návštevnı́kov, 

- vytvorenie informačného systému, pričom informačný systém bol integrovaný na 
minimálne 2 ďalšie informačné systémy v minimálnej hodnote 50 000,- eur bez DPH, 

- vytvorenie alebo rozšı́renie informačného systému, ktorého súčasťou boli služby migrácie 
údajov z databázy iného informačného systému a úložiska dokumentov v minimálnej 
hodnote 30 000,- eur bez DPH, 

- zabezpečenie poskytovania cloudových služieb poskytovateľa cloudu a zabezpečenie 
servisnej podpory a prevádzky informačného systému prevádzkovaného v cloude na 
minimálnej úrovni dostupnosti informačného systému a infraštruktúry 99,7% v minimálnej 
hodnote 20 000,- eur bez DPH / ročne. 

Uchádzač môže splnenie tejto podmienky účasti preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou 
viacerých zmlúv s dodržaním požadovaných minimálnych parametrov zákazky. 

2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch plánuje odporučiť uchádzačom, aby ku každej 
zákazke zo zoznamu poskytnutých služieb, ktorá nebola zrealizovaná pre verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedli na 
samostatnom liste doplňujúce údaje k zoznamu poskytnutých služieb minimálne v rozsahu: 
• Identifikáciu dodávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania 

dodávateľa, IČO; 
• Identifikáciu odberateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, 

IČO; 
• Predmet zákazky; 
• Celkovú cenu predmetu zákazky; 
• Dobu plnenia predmetu zákazky (začiatok a koniec plnenia predmetu zákazky vo formáte 

mesiac/rok); 
• Stručnú charakteristiku predmetu plnenia 
• Kontaktné údaje odberateľa: osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť predmetné 

údaje – minimálne v rozsahu: meno a funkcia kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail. 
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Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní  

1. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch plánuje požadovať, aby uchádzač v ponuke 
predložil zoznam osôb určených na plnenie zmluvy (kľúčoví experti) vrátane dokladov o ich 
odbornej spôsobilosti. Plánuje požadovať minimálne 8 kľúčových expertov pre rôzne oblasti 
pôsobenia. 

2. Z uchádzačom predložených dokladov musia byť minimálne zrejmé: 
 údaje o vzdelaní a odbornej praxi kľúčových expertov, uchádzač preukáže predložením 

profesijných životopisov, alebo ekvivalentnými dokladmi podpísanými kľúčovými 
expertmi. 

3. Profesijný životopis kľúčového experta musí obsahovať nasledovné údaje/skutočnosti: 
 meno a priezvisko príslušného kľúčového experta, 
 história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky 

(zamestnávateľ/odberateľ, trvanie pracovného pomeru/trvanie odbornej praxe / rok 
a mesiac od – do, pozícia, ktorú príslušný kľúčový expert zastával), 

 vlastníctvo platných certifikátov pre príslušné produkty – vo vzťahu k predmetu zákazky 

 odborná prax príslušného kľúčového experta preukazuje sa na samostatných listoch podľa 
bodu 4. 

 podpis príslušného kľúčového experta. 

4. Odbornú prax kľúčových expertov preukáže uchádzač pre každého kľúčového experta a každú 
zákazku samostatne pričom musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: identifikácia 
osoby, názov zákazky/projektu, opis predmetu plnenia zákazky/projektu, dĺžku trvania 
zákazky/projektu, obdobie realizácie zákazky/projektu, pozícia kľúčového experta 
v zákazke/projekte, charakteristiku činností kľúčového experta pri realizácii zákazky a ich 
rozsah, identifikácia odberateľa a kontaktné údaje odberateľa (meno a funkcia kontaktnej 
osoby,  telefónne číslo a e-mail). 

Minimálne požiadavky na kľúčových expertov č. 1 až č. 8: 

Expert č. 1 – Projektový manažér, uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľné a preukázateľné: 
 Minimálne 5 rokov odborných skúseností s projektovým riadením komplexných projektov 

oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 3 praktické skúsenosti s riadením projektov implementácie informačných 
systémov (a integrácií) v rozsahu analýza, návrh riešenia, implementácia a nasadenie 
informačného systému; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným 
životopisom alebo ekvivalentným dokladom, pričom jedna praktická skúsenosť 
s projektom, ktorého hodnota bola minimálne vo výške 400 000 eur bez DPH 

 Získaný a platný certifikát PRINCE 2 Foundation na odbornú spôsobilosť pre riadenie 
projektov alebo ekvivalent (napr. IPMA B, PMP) daného certifikátu od inej akreditovanej 
autority, túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu. 

Expert č. 2 – Grafik (UX/UI dizajnér), uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľné a preukázateľné: 
 Minimálne 5 rokov odborných skúseností s UX/UI analýzou, návrhom a tvorbou 

používateľského rozhrania v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti 
záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 3 praktické skúsenosti s tvorbou UX/UI používateľského rozhrania webového 
sídla, kde bola súčasťou UX analýza, návrh wireframes a vytvorenie finálneho dizajnu 
webového sídla. 

Expert č. 3 – Hlavný softvérový analytik, uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľné a preukázateľné: 
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 Minimálne 5 rokov praxe v oblasti analýzy a modelovania informačných systémov, túto 
podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti analýzy a modelovania informačných systémov, 
túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Získaný a platný certifikát z oblasti analýzy softvéru (napr. OMG - Object Management 
Group  Certified UML - Unified Modeling Language Advanced alebo ekvivalent od inej 
akreditovanej autority), túto podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie 
certifikátu. 

Expert č. 4 – Hlavný softvérový architekt, uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľné a preukázateľné: 
 Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti návrhu architektúry informačných 

systémov, túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom 
alebo ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 3 praktické skúsenosť v oblasti návrhu architektúry informačných systémov; 
túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Získaný a platný certifikát pre oblasť návrhu architektúry IT systémov (napr. TOGAF 9 
Certified alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority), túto 
podmienku účasti záujemca u kľúčového experta preukáže prostredníctvom kópie platného 
certifikátu. 

Expert č. 5 – Špecialista pre bezpečnosť IT, uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľné a preukázateľné: 
 Minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti bezpečnosti informačných systémov, túto 

podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti bezpečnosti informačných systémov v pozícii 
bezpečnostného experta so zameraním na komplexnú bezpečnosť vyvíjaných, ktoré 
podliehali pred uvedením do produkčnej prevádzky penetračnému testovaniu; túto 
podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Získaný a platný certifikát v oblasti bezpečnosti informačných systémov CISM alebo CISA 
alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority), túto podmienku účasti 
uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu. 

Expert č. 6 – Hlavný tester pre testovanie a manažment testov, uchádzač predloží 
údaje, z ktorých je identifikovateľné a preukázateľné:  
 Minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti testovanie informačných systémov, túto 

podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom, 

 Minimálne 3 praktické skúsenosť v oblasti testovania informačných systémov v rozsahu: 
funkčné testy, záťažové testy; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže 
profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom, 

 Získaný a platný certifikát v oblasti testovania informačných systémov ISTQB Foundation 
Level Test Manager alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority), túto 
podmienku účasti uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu. 

Expert č. 7 – Špecialista pre programovanie CMS, uchádzač predloží údaje, z ktorých 
je identifikovateľné a preukázateľné: 
 Minimálne 5 rokov praxe v oblasti vývoja a nasadenia informačných systémov, túto 

podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom,  



5 

 

 Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti vývoja a nasadenia informačných systémov, túto 
podmienku účasti záujemca u experta preukáže profesijným životopisom alebo 
ekvivalentným dokladom,  

 Získaný a platný certifikát v oblasti návrhu a vývoja informačných systémov na ponúkanej 
technológií CMS alebo ekvivalent od inej akreditovanej autority; túto podmienku účasti 
uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu. 

Expert č. 8 - Expert pre oblasť integrácií uchádzač predloží údaje, z ktorých je 
identifikovateľná a preukázateľné: 
 minimálne 5-ročné skúsenosti v oblasti informačných technológií; túto podmienku účasti 

uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom; 
 minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu, implementácie a  modelovania 

integračných rozhraní informačných systémov v pozícii ESB experta, pričom pri min. 1 
z týchto skúseností boli realizované integračné rozhrania medzi min. 3 informačnými 
systémami; túto podmienku účasti uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným 
dokladom; 

 platný certifikát pre oblasť integrácie informačných systémov na báze SOA alebo ekvivalent 
daného certifikátu preukazujúci znalosti pre oblasť integrácií; túto podmienku účasti 
uchádzač preukáže prostredníctvom kópie certifikátu; 

Spoločne za všetkých kľúčových expertov:  
Verejný obstarávateľ požadovaním kľúčových expertov a ich skúseností skúma schopnosť 
uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v zodpovedajúcej kvalite a čase. Podmienky 
účasti sú s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť, rozsah a predpokladaný harmonogram 
tohto predmetu zákazky/projektu primerané. Uchádzač má preukázať, že disponuje alebo 
bude disponovať projektovým tímom z pohľadu štruktúry kľúčových expertov, ich praktických 
skúseností ako aj technických a vecných kompetencií. V rámci podmienok účasti verejný 
obstarávateľ overuje dispozíciu uchádzača s kľúčovými expertmi, ktorí majú byť garantmi pre 
plnenie hlavných oblastí/aktivít v rámci predmetu zákazky. Primeraná odborná prax a 
príslušné certifikáty jednotlivých kľúčových expertov majú preukázať ich odbornú spôsobilosť 
poskytnúť služby špecifikované v predmete zákazky. 

 
Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní  

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch plánuje požadovať predloženie dokladu, ktorým 
bude certifikát v oblasti zabezpečenia kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti informačných 
technológií, alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre 
uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie 
príslušného certifikátu.  
 


