Úrad pre verejné obstarávanie vedie
zoznam hospodárskych subjektov
za účelom zjednodušenia preukazovania osobného
postavenia vo verejnom obstarávaní
Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať
ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, ktorým RSP
disponuje. Podmienkou na účasť vo verejnom obstarávaní je splnenie podmienok účasti
určených verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorými sú:




osobné postavenie,
finančné a ekonomické postavenie,
technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť,

podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“).
Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia môže určiť verejný obstarávateľ
a obstarávateľ podľa § 33 ZVO, nezapisujú sa do zoznamu hospodárskych subjektov.
Podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže určiť verejný
obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 34 ZVO, nezapisujú sa do zoznamu hospodárskych
subjektov.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázané potvrdeniami podľa
§ 32 ods. 2 ZVO patria medzi podmienky účasti, ktoré sa vyžadujú:


pri nadlimitných zákazkách v plnom rozsahu podľa 32 ods. 1 ZVO (predkladá sa výpis
z registra trestov, potvrdenie zo zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, potvrdenie
daňového úradu a colného úradu, potvrdenie súdu, doklad o oprávnení poskytnúť plnenie,
ktoré zodpovedá predmetu zákazky, t. j. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, poskytovať službu, čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní),
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pri podlimitných zákazkách podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (predkladá sa doklad
o oprávnení poskytnúť plnenie, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, t. j. oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu, čestné vyhlásenie o tom,
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a ostatné podmienky
podľa § 32 ods. 1 ZVO podľa výberu verejného obstarávateľa a obstarávateľa,



pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (predkladá sa doklad
o oprávnení poskytnúť plnenie, ktoré zodpovedá predmetu zákazky, t. j. oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu, čestné vyhlásenie o tom,
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní).

Hospodársky subjekt (aj RSP) môže vo verejnom obstarávaní preukázať osobné postavenie
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Zoznam hospodárskych subjektov je verejne
prístupný zoznam na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html.
ÚVO v snahe znížiť administratívnu záťaž uchádzačov vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí
preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods.
2., 4. a 5. ZVO a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Zápis do
zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania
overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní podmienok účasti osobného
postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
Úplné informácie o predkladaní žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nájdete na
odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html
Formuláre a žiadosti nájde na odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedeneuradom/formulare-a-ziadosti-62b.html

Informácia ku Elektronickému trhovisku: registrácia do Elektronického trhoviska a súčasne zápis
do zoznamu hospodárskych subjektov je nevyhnutnou podmienkou pre predkladanie ponúk
v Elektronickom trhovisku.
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