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Príloha č. 3  

Predbežne stanovené podmienky účasti a ostatné požiadavky, 

ktoré budú zadané v predmetnom verejnom obstarávaní: 

Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete 
 

Podmienky účasti: 

1.Osobné postavenie – podľa § 32 zák. č. 343/2015 Z.z.  

2.Finančné a ekonomické postavenia – podľa § 33 zák. č. 343/2015 Z.z 

3.Technická alebo odborná spôsobilosť: 

§ 34 ods. 1 písm. a) – zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, 

ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť informácie uvedené v 

zozname u príslušných odberateľov uvedených v predloženom zozname. 

Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený referenciou o 

uspokojivom dodaní tovarov, poskytnutých služieb ak bol odberateľom verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v 

kumulatívnej hodnote viacerých samostatne realizovaných projektov/plnení/zmlúv  ako je 

predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej 

zákazky musí byť v minimálnom objeme konfigurácii s cenou aspoň 60% 

predpokladanej hodnoty zákazky. Tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky bude verejný obstarávateľ považovať dodávku telefónnej ústredne. Verejný 

obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o 

verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii 

referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú. 

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto 

meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej 

mene a v mene EUR. 

Minimálna úroveň štandardov: 
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Zo  zoznamu  dodávok  tovaru, poskytnutých  služieb  musí  vyplynúť,  že  uchádzač  v  

predchádzajúcich  troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania vykonával zákazky, v 

rámci ktorých riešil: 

• Dodávku navrhovaného riešenia telefónnej ústredne aspoň jednému zákazníkovi v 

konfigurácii s cenou aspoň 60% predpokladanej hodnoty zákazky. 

•Dodávky iného riešenia telefónnej ústredne iným právnickým osobám v minimálnej 

celkovej hodnote 500 000 ,-EUR bez DPH. 

•Objednávateľ požaduje minimálne jednu referenciu od zákazníka, ktorá zahŕňa 

technickú podporu identického  riešenia telefónnej ústredne minimálne 5 rokov, ktorá 

bola v konfigurácii 50% hodnoty predmetu zákazky. 

 •Objednávateľ požaduje minimálne referencie od zákazníkov, ktorá zahŕňa technickú 

podporu rôznych  riešení telefónnej ústredne minimálne 5 rokov, suma súhrnných 

dodávok v konfigurácii 50% hodnoty predmetu zákazky. 

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom dodaní tovarov, poskytnutých služieb  podľa 

obchodných podmienok, ak odberateľom: 

 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, 

 

 ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu o ich uskutočnení doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný 

vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač predloží podpísaný zoznam dodaných tovarov, 

poskytnutých služieb za hospodárske roky 2018, 2019 a 2020 v celkovej súhrnnej hodnote s uvedením 

cien, lehôt dodania a odberateľov.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené 

obdobie v hodnote minimálne 2 000 000,00  EUR bez  DPH. 

 

Objednávateľ akceptuje aj subdodávky realizované  prostredníctvom obchodných spoločností 

koncovému užívateľovi zariadení, pokiaľ ponuku predkladá zmluvný zástupca výrobcu, 

importér alebo organizačná zložka výrobcu alebo importéra. 

Minimálna úroveň štandardov:  

Zo zoznamu  dodávok tovarov, poskytnutých služieb  za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania musí vyplynúť, že uchádzač v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia 

verejného obstarávania realizoval zákazky, v rámci ktorých dodával požadovaný tovar, poskytol 

službu: 

Zoznam zmlúv o dodaných tovaroch, poskytnutých službách musí obsahovať minimálne tieto 

údaje: 

• Obchodné meno a sídlo dodávateľa  
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• Obchodné meno a sídlo odberateľa  

• Termín dodania tovaru, poskytnutie služby  

• Popis dodaných tovarov, poskytnutých služieb, z ktorého bude jasne a určito zrejmé 

dodanie tovarov, poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky, vrátane technického riešenia. 

• Celková cena dodaných tovarov, poskytnutých služieb bez DPH, DPH a cena s DPH 

(ďalej len cena)  

• Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u 

ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdeniach.  

 

Referencia nesmie byť medzi dvoma obchodnými spoločnosťami za účelom subdodávky  

respektíve ďalšieho predaja, požadujeme obchodný vzťah dodávateľ a koncový užívateľ 
 

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie 

rokov, t. j. dodania tovaru, poskytnutia služby začalo pred tromi rokmi, alebo nebolo skončené do 

vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie 

zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v 

požadovanom/rozhodnom období. 

 

§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1. a bod 2. - opisom (prospektovým materiálom) podľa ponuky a 

zároveň vyhlásením zhody resp. certifikátom výrobku vydanými autorizovanými osobami 

Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s 

technickými špecifikáciami resp. rozhodnutím o udelení typového schválenia tovaru 

(požadované pre XY) vydaného MDaV SR ako príslušným štátnym dopravným úradom a 

písomnou dokumentáciou potvrdzujúcou parametre tovaru (základný technický opis). 

§ 34 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 35 - certifikát systému manažérstva kvality vydaný 

nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém 

manažérstva kvality uchádzačom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, 

môže odkázať na systémy manažérstva kvality vyplývajúce z právne záväzných aktov 

Európskej únie alebo medzinárodných noriem. 

 

Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 

• potvrdenie uchádzača (pokiaľ nie je výrobcom, resp. zástupcom výrobcu) o 

zabezpečení XY od zástupcu výrobcu (napr. obchodná zmluva). V prípade 

zabezpečenia XY od autorizovaného zástupcu výrobcu uchádzač preukáže 

autorizované zastúpenie dodávateľa XY potvrdené zástupcom výrobcu schváleným na 

dovoz XY na územie SR. Súčasne uchádzač priloží rozhodnutie MDaV  SR o 

osvedčení výrobcu, resp. zástupcu výrobcu na dovoz XY podľa zák. č. 106/2018 Z. z., 

• Súhlasné stanovisko výrobcu, resp. zástupcu výrobcu XY podľa špecifikácie predmetu 

zákazky 
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• Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača na príslušné XY ak uchádzač nie je 

výrobcom (napr. zmluva o výhradnom zastúpení), resp. iným dokladom 

potvrdzujúcim tieto požiadavky 

• Potvrdenie uchádzača (pokiaľ nie je výrobcom, resp. zástupcom výrobcu) o 

zabezpečení ponúkaného XY (napr. potvrdená objednávka). 

 

 


