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Verejné obstarávanie – žiadosť o informácie
Údaje o hospodárskom subjekte a postupe obstarávania 

Údaje o hospodárskom subjekte 

Typ hospodárskeho subjektu 
Fyzická osoba 
Právnická osoba 
Názov hospodárskeho subjektu 
Meno hospodárskeho subjektu 
Priezvisko hospodárskeho subjektu 
Krajina sídla 
Adresa hospodárskeho subjektu 
Krajina 
Región/kraj/oblasť 
Autonómna oblasť 
Provincia 
Federálny štát 
Mesto/obec 
PSČ 
Ulica a číslo 
Identifikačné číslo EÚ 
Dostupné 
Nedostupné 
Identifikačné číslo 
Akýkoľvek typ národného identifikačného čísla 
Dostupné 
Nedostupné 
Typ identifikačného čísla 

Identifikačné číslo 

Informácie o postupe obstarávania 

Potvrdenie 
Potvrdzujeme, že táto žiadosť je zaslaná v rámci postupu verejného obstarávania. 
Referenčné číslo postupu obstarávania TED  
Dostupné 
Nedostupné 
Číslo TED 
Vnútroštátne referenčné číslo postupu obstarávania 
Dostupné 
Nedostupné 
Referenčné číslo 
Odkaz na postup obstarávania uverejnený na internete 
Dodatočné informácie týkajúce sa postupu obstarávania 
Účel žiadosti 
Overenie súladu s technickými špecifikáciami (vnútroštátne normy, značky, posudzovanie zhody) 
Overenie dôvodov na vylúčenie 
Overenie podmienok účasti 
Overenie informácií, ktoré obsahuje jednotný európsky dokument pre obstarávanie 
Overenie noriem zabezpečovania kvality a noriem environmentálneho manažérstva 
Overenie v úradnom zozname hospodárskych subjektov a certifikačných orgánov 
Overenie ponúk s neobvykle nízkou cenou 

Výšky ponuky 
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I. Otázky o vnútroštátnych normách/značkách/správach o testovaní 

I.A Otázky na overenie vnútroštátnych noriem 
Potvrdzujete autentickosť priloženej vnútroštátnej normy?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až 

potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh.  (01) 
Áno, potvrdzujem, že priložená vnútroštátna norma je autentická. 
Priložená vnútroštátna norma nie je autentická. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženej vnútroštátnej normy. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte 

neexistuje orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženej vnútroštátnej normy. (01.1) 

Transponuje sa priloženou vnútroštátnou normou európska norma, európske technické osvedčenie, spoločná technická špecifikácia, 

medzinárodná norma, technický referenčný systém zavedený európskym úradom pre normalizáciu? Vnútroštátna norma by mala 

byť špecifikovaná v políčku Poznámky k otázkam!(02) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte, čo sa normou transponuje (02.1) 
európska norma 
európske technické osvedčenie 
spoločná technická špecifikácia 
medzinárodná norma 
technický referenčný systém zavedený európskym úradom pre normalizáciu 

Uveďte odkaz na normu (02.2) 

I.B Otázky na overenie vnútroštátnych značiek alebo posudzovania zhody 
Potvrdzujete autentickosť priloženej vnútroštátnej značky/posúdenia zhody? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť 

dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (03) 
Áno, potvrdzujem autentickosť priloženej vnútroštátnej značky/posúdenia zhody. 
Vnútroštátna značka/posúdenie zhody nie je autentické. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (03.1) 
Bola táto vnútroštátna značka vydaná príslušným verejným/súkromným orgánom? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť 

dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (03a) 
Áno.
Nie. 
Ak áno, uveďte druh vydávajúceho orgánu. (03a.1) 
Príslušný verejný orgán 
Príslušný súkromný orgán 
Uveďte názov vydávajúceho orgánu. (03a.2) 
Uveďte adresu vydávajúceho orgánu. (03a.3) 

Uveďte doplňujúce kontaktné údaje vydávajúceho orgánu: e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno kontaktnej osoby. (03a.4) 

Ak nie, vysvetlite právnu povahu/hodnotu priloženého dokumentu a uveďte, kto ho vydal? (03a.5) 
Uveďte priemerný čas potrebný na získanie značky. (počet dní/týždňov/mesiacov) (03a.6) 
Bol tento certifikát alebo správa o testovaní vydaný(-á) príslušným vnútroštátnym orgánom posudzovania zhody alebo iným 

rovnocenným orgánom posudzovania zhody? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si 

žiadosť uložíte ako návrh. (04) 
Áno. 
Nie. 
Ak áno, uveďte druh vydávajúceho orgánu. (04.1) 
Príslušný vnútroštátny orgán posudzovania zhody 
Rovnocenný orgán posudzovania zhody 
Uveďte názov vydávajúceho orgánu. (04.2) 
Uveďte adresu vydávajúceho orgánu. (04.3) 
Uveďte doplňujúce kontaktné údaje vydávajúceho orgánu: e-mailovú adresu, telefónne číslo, meno kontaktnej osoby. (04.4) 
Ak nie, vysvetlite právnu povahu priloženého dokumentu a uveďte, kto ho vydal? (04.5) 

Uveďte priemerný čas potrebný na získanie certifikátu alebo správy o testovaní. (počet dní/týždňov/mesiacov) (04.6) 
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II. Otázky na overenie dôvodov na vylúčenie 

II.A Otázky týkajúce sa absencie odsudzujúceho právoplatného rozsudku 
Potvrdzujete autentickosť priloženého dokumentu, ktorý sa týka absencie odsudzujúceho právoplatného rozsudku? Ak vyberiete 

túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (05) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (05.1) 
Sú informácie, ktoré osvedčuje priložený dokument, správne?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné 

až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (06) 
Áno. 
Nie. 
Nemôžem potvrdiť, či sú tieto informácie správne. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, 

ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť, že informácie sú správne. (06.1) 
Vysvetlite, v ktorých aspektoch tieto informácie nie sú správne. (06.2) 
Je priložený dokument výpisom z príslušného registra? (ako je register trestov atď.)  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť 

dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (07) 
Áno. 
Nie. 
Z akého registra pochádza tento výpis? (07.1) 
Je tento výpis/dokument/údaj úplný? (07.2) 
Áno. 
Nie. 
Vysvetlite, v ktorých aspektoch tento výpis/dokument/údaj nie je úplný. (07.2.1) 
Je to rovnocenný dokument, ktorý potvrdzuje absenciu odsudzujúceho právoplatného rozsudku a ktorý bol vydaný príslušným 

súdnym alebo správnym orgánom vo vašom členskom štáte? (07.3) 
Áno. 
Nie. 
Môžete poskytnúť kópiu dokumentu, ktorý potvrdzuje absenciu odsudzujúceho právoplatnému rozsudku? (07.3.1) 
Áno. Kópia dokumentu je v prílohe. 
Nie. 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť kópiu dokumentu, ktorý potvrdzuje absenciu odsudzujúceho rozsudku. (07.3.1.1) 
Potvrdzuje priložený dokument, že hospodársky subjekt alebo jeho zástupca(-ovia) nebol/neboli odsúdený(-í) na základe 

právoplatného rozsudku z jedného z dôvodov uvedených v článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ? Ak vyberiete túto otázku, musíte 

k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (08) 
Áno. 
Nie. 
Nie je možné poskytnúť informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je 

možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť tieto informácie. (08.1) 
Bol hospodársky subjekt alebo dotknutá osoba odsúdený(-á) na základe právoplatného rozsudku z jedného z dôvodov uvedených v 

článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ?  (08a) 
Áno. 
Nie. 
Nie je možné poskytnúť informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je 

možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť tieto informácie. (08a.1) 
Ak áno, uveďte, z akého dôvodu bol hospodársky subjekt odsúdený. (08a.2) 
Účasť na zločinnom spolčení 
Korupcia 
Podvod 
Teroristické trestné činy 
Trestné činy spojené s teroristickými aktivitami 
Pranie špinavých peňazí 
Financovanie terorizmu 
Detská práca 
Iné formy obchodovania s ľuďmi 
Uveďte meno odsúdenej osoby/subjektu. (08a.3) 
Uveďte kontaktné údaje a všetky dostupné údaje o totožnosti odsúdenej osoby/subjektu. (08a.4) 
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Uveďte dátum odsúdenia. (08a.5) 
Uveďte ďalšie podrobnosti o rozhodnutí alebo rozsudku, t. j. názov vydávajúceho orgánu/subjektu, referenčné číslo. (08a.6) 
 Je v dôsledku týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (08a.7) 
Áno. Vylúčenie vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov/nariadenia/správneho opatrenia. Podrobnosti a príslušné referenčné 

údaje sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Neviem. (podrobnosti tejto odpovede by sa mali uviesť v políčku Poznámky k odpovedi!) 
Konečný dátum obdobia vylúčenia: (08a.7.1) 
Neurčený. 
Určený. 
Uveďte konečný dátum obdobia vylúčenia. (08a.7.1.1) 
Uveďte, prečo subjekt nie je vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania (08a.7.2) 
Vzhľadom na prijateľné nápravné opatrenia. 
Pretože sa skončilo obdobie vylúčenia. 
Vzhľadom na prevládajúce dôvody všeobecného záujmu, ako sa podrobne uvádza v políčku Poznámky k odpovedi. 

Pre iné dôvody podrobne uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 

II.B otázky na overenie dodržiavania povinností týkajúcich sa platenia daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie 
Potvrdzujete autentickosť priloženého dokumentu, ktorý potvrdzuje splnenie povinností týkajúcich sa platenia daní alebo príspevkov 

na sociálne zabezpečenie? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte 

ako návrh. (09) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu týkajúceho sa platenia daní alebo príspevkov na sociálne 

zabezpečenie. (09.1) 
Je priložený dokument osvedčenie vydané príslušným orgánom vo vašom členskom štáte? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej 

pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (10) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte všetky dostupné informácie o priloženom dokumente (10.1) 
Potvrdzuje priložený dokument dodržiavanie povinností týkajúcich sa platenia daní? Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť 

dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (11) 
Áno. 
Nie. 
Zaplatil hospodársky subjekt dane? (12) 
Áno, podľa našich informácií hospodársky subjekt zaplatil dane. 
Nie, hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní. 
Nemáme tieto informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je možné túto 

otázku postúpiť!) 
Uveďte dátum overenia. (12.1) 
Uveďte dátum overenia. (12.2) 
Mohli by ste uviesť sumu, ktorú má hospodársky subjekt zaplatiť? (12.2.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte nesplatenú sumu a/alebo jej pomernú časť z pôvodnej nesplatenej sumy. (12.2.1.1) 
Preukázalo sa porušenie na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú konečný a záväzný účinok? (12.2.2) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte dátum rozhodnutia. Ak nie je dostupný, uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi ďalej v texte. (12.2.2.1) 
Uveďte ďalšie podrobnosti o rozhodnutí. Napr. referenčné číslo, názov rozhodovacieho orgánu. Ak táto informácia nie je dostupná, 

uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi. (12.2.2.2) 
Je v dôsledku týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (12.2.2.3) 
Áno. Vylúčenie vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov/nariadenia/správneho opatrenia. Podrobnosti a príslušné referenčné 

údaje sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi.
Nie. 
Neviem, z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi. 
Konečný dátum obdobia vylúčenia: (12.2.2.3.1) 
Určený. 
Neurčený. 
Uveďte konečný dátum obdobia vylúčenia. (12.2.2.3.1.1) 
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Uveďte, prečo subjekt nie je vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania. Napr. z dôvodu nízkej nesplatenej sumy. (12.2.2.3.2) 

Potvrdzuje priložený dokument dodržiavanie povinností týkajúcich sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie? Ak vyberiete 

túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (13) 
Áno. 
Nie. 
Zaplatil hospodársky subjekt príspevky na sociálne zabezpečenie? (14) 
Áno, podľa našich informácií hospodársky subjekt zaplatil príspevky na sociálne zabezpečenie. 
Nie, hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie. 
Nemáme tieto informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je možné túto 

otázku postúpiť!) 
Uveďte dátum overenia. (14.1) 
Uveďte dátum overenia. (14.2) 
Mohli by ste uviesť sumu, ktorú má hospodársky subjekt zaplatiť? (14.2.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte nesplatenú sumu a/alebo jej pomernú časť z pôvodnej nesplatenej sumy. (14.2.1.1) 
Preukázalo sa porušenie na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú konečný a záväzný účinok? (14.2.2) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte dátum rozhodnutia. Ak nie je dostupný, uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi ďalej v texte. (14.2.2.1) 
Uveďte ďalšie podrobnosti o rozhodnutí. Napr. referenčné číslo, názov rozhodovacieho orgánu. Ak táto informácia nie je dostupná, 

uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi. (14.2.2.2) 
Je v dôsledku týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (14.2.2.3) 
Áno. Vylúčenie vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov/nariadenia/správneho opatrenia. Podrobnosti a príslušné referenčné 

údaje sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Neviem, z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi. 
Konečný dátum obdobia vylúčenia: (14.2.2.3.1) 
Určený. 
Neurčený. 
Uveďte konečný dátum obdobia vylúčenia. (14.2.2.3.1.1) 

Uveďte, prečo subjekt nie je vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania. Napr. z dôvodu nízkej nesplatenej sumy. (14.2.2.3.2) 

II.C Otázky na overenie súladu so záväzkami vyplývajúcimi z horizontálnej sociálnej doložky (článok 18 ods. 2 smernice 

2014/24/EÚ) 
Porušil hospodársky subjekt pri realizácii zmlúv svoje povinnosti týkajúce sa právnych predpisov v oblasti životného prostredia počas 

posledných troch rokov alebo pred ukončením premlčacej lehoty? Právne predpisy v oblasti životného prostredia stanovené podľa 

práva EÚ, vnútroštátnych právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo medzinárodných ustanovení uvedených v prílohe X k 

smernici 2014/24/EÚ. (15) 
Áno, hospodársky subjekt porušil svoje povinnosti. 
Nie, podľa našich informácií hospodársky subjekt neporušil svoje povinnosti.  

Preukázalo sa porušenie povinností na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú konečný a záväzný účinok? (15.1) 

Áno. 
Nie. 
Uveďte dátum rozhodnutia. Ak nie je dostupný, uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi ďalej v texte. (15.1.1) 
Je v dôsledku týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (15.1.3) 
Áno. Vylúčenie vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov/nariadenia/správneho opatrenia. Podrobnosti a príslušné referenčné 

údaje sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Neviem, z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi. 
Konečný dátum obdobia vylúčenia: (15.1.3.1) 
Určený. 
Neurčený. 
Uveďte konečný dátum obdobia vylúčenia. (15.1.3.1.1) 
Porušil hospodársky subjekt pri realizácii zmlúv svoje povinnosti v oblasti sociálneho a pracovného práva počas posledných troch 

rokov alebo pred ukončením premlčacej lehoty? Sociálne a pracovné právo stanovené podľa práva EÚ, vnútroštátnych právnych 

predpisov, kolektívnych zmlúv alebo medzinárodných ustanovení uvedených v prílohe X k smernici 2014/24/EÚ. (16) 
Áno, hospodársky subjekt porušil svoje povinnosti. 
Nie, podľa našich informácií hospodársky subjekt neporušil svoje povinnosti. 
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Preukázalo sa porušenie povinností na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré majú konečný a záväzný účinok? (16.1) 

Áno. 
Nie. 
Uveďte dátum rozhodnutia. Ak nie je dostupný, uveďte to v políčku Poznámky k odpovedi ďalej v texte. (16.1.1) 
Je v dôsledku týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (16.1.3) 
Áno. Vylúčenie vyplýva z vnútroštátnych právnych predpisov/nariadenia/správneho opatrenia. Podrobnosti a príslušné referenčné 

údaje sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Neviem, z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi. 
Konečný dátum obdobia vylúčenia: (16.1.3.1) 
Určený. 
Neurčený. 

Uveďte konečný dátum obdobia vylúčenia. (16.1.3.1.1) 

II.D Otázky na overenie ekonomického a finančného postavenia uchádzačov 
Potvrdzujete autentickosť priloženého dokumentu o ekonomickej a finančnej situácii uchádzača?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k 

nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (17) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 

Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu o ekonomickej a finančnej situácii uchádzača. (17.1) 

Potvrdzuje priložený dokument, že hospodársky subjekt je Ak vyberiete túto otázku, pri ukladaní žiadosti ako návrhu k nej musíte 

pripojiť dokument.(18) 
nie je v konkurze 
nie je v situácii platobnej neschopnosti alebo v likvidačnom konaní 
nie je v situácii, keď jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd 
neuzavrel dohodu s veriteľmi 
nie je v situácii, keď sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené 
nie je v akejkoľvek obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení. 
Áno, priložený dokument potvrdzuje, že hospodársky subjekt nie je účastníkom nijakého konania. 
Nie, priložený dokument nepotvrdzuje, že hospodársky subjekt nie je účastníkom uvedených konaní. 
Nemôžeme potvrdiť tieto informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je 

možné túto otázku postúpiť!) 
Uveďte dátum overenia. (18.1) 
Uveďte dátum overenia. (18.2) 
Je hospodársky subjekt účastníkom niektorého z uvedených konaní? (18.3) 
Áno. 
Nie. 
Hospodársky subjekt je... (18.3.1) 
v konkurze 
v situácii platobnej neschopnosti alebo v likvidačnom konaní 
v situácii, keď jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd 
uzavrel dohodu s veriteľmi 
v situácii, keď sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené 
v akejkoľvek obdobnej situácii vyplývajúcej z podobných konaní podľa vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení. 
Môžete poskytnúť dokument potvrdzujúci ekonomickú a finančnú situáciu uchádzača? (18.4) 
Áno. Kópia dokumentu je v prílohe. 

Nie. 
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II.E Otázky na overenie iných nepovinných dôvodov na vylúčenie 
Bol podľa vašich informácií hospodársky subjekt vylúčený z nejakého predchádzajúceho postupu verejného obstarávania/udelenia 

koncesie? (19) 
Áno. 
Nie. 
Vyberte príslušné dôvody. (19.1) 
Závažné odborné pochybenie 
Dohoda s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž 
Konflikt záujmov 
Predošlá účasť na tom istom postupe verejného obstarávania 
Významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení ktorejkoľvek zo zásadných požiadaviek predchádzajúcej verejnej 

zákazky/koncesie 
Závažné skresľovanie skutočností pri poskytovaní požadovaných informácií 
Neprípustné ovplyvňovanie rozhodovacieho procesu 
Iné – pozri podrobnosti v políčku Poznámky k odpovedi. 
Priložte dokument/osvedčenie, ktoré potvrdzuje vylúčenie. (19.2) 
Požadovaný dokument/osvedčenie sa nachádza v prílohe. 
Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť takýto dokument. 

Dopustil sa podľa vašich informácií hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia, ktoré spochybňuje jeho integritu? (20) 

Áno. Ďalšie podrobnosti nájdete v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Bol v dôsledku týchto týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (20.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte príslušný dokument/osvedčenie. (20.1.1) 
Požadovaný dokument/osvedčenie sa nachádza v prílohe. 
Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť takýto dokument. 
Uzavrel podľa vašich informácií hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž?  

(21) 
Áno. Ďalšie podrobnosti nájdete v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Bol v dôsledku týchto týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (21.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte príslušný dokument/osvedčenie. (21.1.1) 
Požadovaný dokument/osvedčenie sa nachádza v prílohe. 
Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť takýto dokument. 
Bol podľa vašich informácií hospodársky subjekt vylúčený z nejakého predchádzajúceho postupu verejného obstarávania z dôvodu 

konfliktu záujmov? (22) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte príslušný dokument/osvedčenie. (22.1) 
Požadovaný dokument/osvedčenie sa nachádza v prílohe. 
Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť takýto dokument. 
Ukázal podľa vašich informácií hospodársky subjekt významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení ktorejkoľvek zo zásadných 

požiadaviek predchádzajúcej verejnej zákazky/koncesie? (23) 
Áno. Ďalšie podrobnosti nájdete v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. 
Bol v dôsledku týchto týchto skutočností hospodársky subjekt vylúčený z postupu(-ov) verejného obstarávania? (23.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte príslušný dokument/osvedčenie. (23.1.1) 
Požadovaný dokument/osvedčenie sa nachádza v prílohe. 

Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť takýto dokument. 
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II.F Otázky na overenie opatrení na nápravu, ktoré hospodársky subjekt navrhol, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek 

existencii daného nepovinného dôvodu na vylúčenie 
Potvrdzujete autentickosť priloženého dokumentu o opatreniach na nápravu, ktoré prijal hospodársky subjekt?  Ak vyberiete túto 

otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (24) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu týkajúceho sa opatrení na nápravu. (24.1) 

III. Otázky na overenie podmienok účasti 

III.A Otázky týkajúce sa spôsobilosti hospodárskeho subjektu vykonávať odbornú činnosť 

Vyžaduje sa vo vašom členskom štáte na výkon týchto odborných činností registrácia/členstvo: (25) ${Q25}
Áno, registrácia je povinná pre všetky uvedené činnosti. 
Nie, registrácia nie je povinná pre žiadnu z uvedených činností. 
Registrácia je povinná iba pre niektoré z uvedených činností. 
Uveďte, pre ktoré činnosti sa vyžaduje registrácia/členstvo vo vašom členskom štáte. (25.1)
Je dotknutý hospodársky subjekt zapísaný v profesijnom/obchodnom registri vo vašom členskom štáte? (26) 
Áno. 
Nie. 
Je zápis do registra povinný? (26.1) 
Áno. 
Nie. 
Potvrdzujete, že hospodársky subjekt je držiteľom osobitných povolení/členom určitej organizácie a môže teda poskytovať služby? 

(27) 
Áno. 
Nie. 
Musí byť hospodársky subjekt držiteľom osobitného povolenia alebo byť členom určitej organizácie, aby mohol poskytovať služby? 

(27.1) 
Áno. 
Nie. 
Umožňuje(-ú) odborná(-é) kvalifikácia(-e) hospodárskemu subjektu vykonávať túto činnosť: (28) ${Q28}
Áno. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 

Nie. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 

III.B Otázky týkajúce sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti hospodárskeho subjektu vykonávať odbornú činnosť 

Je účtovník/audítor, ktorý osvedčuje ekonomické a finančné postavenie, akreditovaný vo vašom členskom štáte? (29) 
Áno. 
Nie. 
Potvrdzujete, že hospodársky subjekt začal podnikateľskú činnosť alebo že zriadil podnik k tomuto dátumu? (30) ${Q30}
Áno. 
Nie, dátum nie je správny. 
Tento hospodársky subjekt/podnik nie je zaregistrovaný v našom členskom štáte. 

Uveďte správny dátum. Ak je to možné, priložte aj dokument potvrdzujúci správny dátum. (30.1) 

III.C Otázky na overenie technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov 

Potvrdzujete, že hospodársky subjekt pre vás realizoval zákazku? (31) 
Áno. 
Nie. 
Boli ste spokojný s plnením zákazky? (31.1) 
Áno. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nemôžeme poskytovať tento typ informácií. Z dôvodov, ktoré sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi, nie je možné zverejniť 

podrobnosti. 
Bola zákazka zrealizovaná podľa dohodnutých podmienok? (31.2) 
Áno. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nemôžeme poskytovať tento typ informácií. Z dôvodov, ktoré sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi, nie je možné zverejniť 

podrobnosti. 
Boli dodržané lehoty? (31.3) 
Áno. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nie. Celá odpoveď je uvedená v políčku Poznámky k odpovedi. 
Nemôžeme poskytovať tento typ informácií. Z dôvodov, ktoré sú uvedené v políčku Poznámky k odpovedi, nie je možné zverejniť 

podrobnosti. 
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III.D Otázky o osvedčeniach, ktoré potvrdzujú zhodu výrobkov/dodávky, osvedčenia o kontrole kvality 
Potvrdzujete autentickosť priložených osvedčení, ktoré potvrdzujú zhodu výrobkov/dodávky?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej 

pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (32) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého osvedčenia. (32.1) 
Potvrdzujete autentickosť priložených osvedčení kontroly kvality?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je 

možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (33) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého osvedčenia kontroly kvality. (33.1) 

IV. Otázky o informáciách, ktoré obsahuje jednotný európsky dokument pre obstarávanie 
IV.A Otázky týkajúce sa prístupu do národných databáz, ktoré obsahujú relevantné informácie o hospodárskych subjektoch, do 

ktorých môžu nahliadnuť vnútroštátni verejní obstarávatelia 
Nemám prístup k informáciám uvedeným v priloženom jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie. Mohli by ste ho 

skontrolovať/poskytnúť mi príslušnú adresu URL alebo identifikačné číslo?  Ak vyberiete túto otázku, mali by ste pripojiť jednotný 

európsky dokument pre obstarávanie. (34) Informácia, ku ktorej nemám prístup:${Q34}
Áno, adresa URL je uvedená dole v texte. 
Áno, identifikačné číslo je uvedené dole v texte. 
Nie. 
Príslušná adresa URL je: (34.1) 
Príslušné identifikačné číslo je: (34.2) 
Mohli by ste poskytnúť príslušnú dokumentáciu? (34.3) 
Áno. Príslušný dokument je pripojený. 
Nie. 
Mám prístup k informáciám uvedeným v priloženom jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie, ale nerozumiem im. 

Môžete vysvetliť jeho obsah? Ak vyberiete túto otázku, mali by ste pripojiť jednotný európsky dokument pre obstarávanie. (34a) 

Informácia, ktorej nerozumiem:${Q34}
IV.B Otázky, ktoré sa vzťahujú na jednotný európsky dokument pre obstarávanie použitý v predchádzajúcom postupe verejného 

obstarávania 
Overili ste prvky obsiahnuté v priloženom jednotnom európskom dokumente pre obstarávanie, ktoré vám predložil hospodársky 

subjekt?  Ak vyberiete túto otázku, mali by ste pripojiť jednotný európsky dokument pre obstarávanie. (35) 
Áno. 
Nie. 
Ak áno, uveďte dátum overenia. (35.1) 
Zistili ste v tejto súvislosti nejakú nepresnosť/problém? (35.2) 
Áno. 
Nie. Dodatočné relevantné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi. 
Viedla takáto nepresnosť/problém k vylúčeniu hospodárskeho subjektu? (35.2.2) 
Áno. 
Nie. 
Vysvetlite, prečo táto nepresnosť/problém neviedli k vylúčeniu hospodárskeho subjektu. (35.2.2.1) 
Mohli by ste poskytnúť dokumentáciu týkajúcu sa vylúčenia? (35.2.2.2) 
Áno, príslušné dokumenty sú priložené. 

Z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi nemôžeme poskytnúť príslušnú dokumentáciu. 
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V. Otázky na overenie noriem zabezpečovania kvality a noriem environmentálneho manažérstva 

V.A Otázky týkajúce sa dôkazov potvrdzujúcich súlad s normami kvality životného prostredia  

Potvrdzujete autentickosť priloženého osvedčenia/dokumentu, ktoré potvrdzujú súlad s normami kvality životného prostredia?  Ak 

vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (36) 

Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (36.1) 

Potvrdzuje priložené osvedčenie, že hospodársky subjekt spĺňa túto normu zabezpečovania kvality? Ak vyberiete túto otázku, musíte 

k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (37) Norma, ktorej plnenie sa overuje:${Q37}

Áno. 
Nie. 
Ak osvedčenie potvrdzuje plnenie normy zabezpečovania kvality, o ktorú normu ide? (37.1) 
Potvrdzuje priložené osvedčenie, že hospodársky subjekt spĺňa túto normu systému environmentálneho riadenia?  Ak vyberiete túto 

otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (37a)Norma, ktorej plnenie sa 

overuje:${Q37a}
Áno. 
Nie. 

Ak osvedčenie potvrdzuje plnenie normy zabezpečovania kvality, o ktorú normu ide? (37a.1) 
V.B Otázky týkajúce sa situácie, keď hospodársky subjekt nemá možnosť získať prístup k príslušným osvedčeniam alebo ich získať 

v príslušnej lehote 
Potvrdzujete, že hospodársky subjekt nemal možnosť získať prístup k tejto norme zabezpečovania kvality alebo ho získať v príslušnej 

lehote? (38) Identifikácia normy:${Q38}
Áno. 
Nie. 
Príslušné osvedčenie nie je dostupné z týchto dôvodov: (38.1) 
Hospodársky subjekt nespĺňa stanovené normy. 
Okolnosti, za ktoré je zodpovedný sám hospodársky subjekt. 
Iné dôvody podrobne uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 
Potvrdzujete, že hospodársky subjekt nemal možnosť získať prístup k tejto norme systému environmentálneho riadenia alebo ho 

získať v príslušnej lehote? (38a) Identifikácia normy:${Q38a}
Áno. 
Nie. 
Príslušné osvedčenie nie je dostupné z týchto dôvodov: (38a.1) 
Hospodársky subjekt nespĺňa stanovené normy. 
Okolnosti, za ktoré je zodpovedný sám hospodársky subjekt. 

Iné dôvody podrobne uvedené v políčku Poznámky k odpovedi. 

VI. Otázky na overenie informácií v úradnom zozname hospodárskych subjektov a certifikačných orgánov 
VI.A Otázky týkajúce sa autentickosti dôkazov, ktoré potvrdzujú, že spoločnosť je zapísaná do úradného zoznamu schválených 

hospodárskych subjektov 
Potvrdzujete autentickosť priloženého osvedčenia/dokumentu, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť je zapísaná do úradného zoznamu 

schválených hospodárskych subjektov?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť dokument, čo je možné až potom, keď si 

žiadosť uložíte ako návrh. (39) 
Áno, potvrdzujem, že priložený dokument je autentický. 
Priložený dokument nie je autentický. 
Nemôžem potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje 

orgán, ktorému je možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete potvrdiť autentickosť priloženého dokumentu. (39.1) 
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VI.B Otázky týkajúce sa splnenia požiadaviek na zápis do úradného zoznamu schválených hospodárskych subjektov alebo na 

získanie osvedčenia 
Má dotknutý hospodársky subjekt sídlo vo vašom členskom štáte? (40) 
Áno. 
Nie. 
Viete, či je hospodársky subjekt zaregistrovaný v inej krajine? (40.1) 
Áno. 
Nie. 
Uveďte, v ktorej krajine. (40.1.1) 
Uveďte. (40.1.1.1) 
Kedy sa naposledy overilo splnenie požiadaviek na zápis do úradného zoznamu schválených hospodárskych subjektov alebo na 

získanie osvedčenia(41) 
Potvrdzujete, že hospodársky subjekt naďalej plní požiadavky na zápis do úradného zoznamu schválených hospodárskych subjektov 

alebo na získanie osvedčenia? (42) 
Áno. 
Nie. 
Neviem. (ak je to relevantné, ďalšie podrobnosti nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Uveďte dátum overenia. (42.1) 
Uveďte dátum overenia. (42.2) 
Umožňuje osvedčená kapacita hospodárskeho subjektu vykonať túto činnosť: (43) ${Q28}
Áno. 
Nie. 
Neviem, z dôvodov uvedených v políčku Poznámky k odpovedi. 
Uveďte dátum overenia. (43.1) 

Uveďte dátum overenia. (43.2) 

VII. Otázky na overenie ponúk s neobvykle nízkou cenou 

VII.A Otázka týkajúca sa plnenia povinností hospodárskeho subjektu podľa článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ 
Existujú vo vašom členskom štáte environmentálne pravidlá/povinnosti, ktoré sa vzťahujú na ponuku hospodárskeho subjektu?  Ak 

vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť ponuku a/alebo vysvetlenie, ktoré ste dostali od hospodárskeho subjektu, čo je možné až 

potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (44) 
Áno. 
Nie. 
Neviem. 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť požadované informácie. (44.1) 
Uveďte uplatniteľné pravidlá. Uveďte názov a odkaz na príslušné ustanovenie/článok. (44.2) 
Je ponuka hospodárskeho subjektu v súlade s uplatniteľnými pravidlami? (44.3) 
Áno. 
Nie (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Neviem (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Existujú vo vašom členskom štáte pravidlá/povinnosti z oblasti sociálneho a pracovného práva, ktoré sa vzťahujú na ponuku 

hospodárskeho subjektu?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť ponuku a/alebo vysvetlenie, ktoré ste dostali od 

hospodárskeho subjektu, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (45) 
Áno. 
Nie. 
Neviem 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť požadované informácie. (45.1) 
Uveďte uplatniteľné pravidlá. Uveďte názov a odkaz na príslušné ustanovenie/článok a na akúkoľvek relevantnú kolektívnu zmluvu. 

(45.2) 
Je ponuka hospodárskeho subjektu v súlade s uplatniteľnými pravidlami? (45.3) 
Áno. 
Nie (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Neviem (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Môžete poskytnúť informácie o minimálnych mzdách, ktoré sa uplatňujú? (45.4) 
Áno. 
Nie. 

Minimálne mzdy uplatniteľné na ponuku od hospodárskeho subjektu. (45.5) 
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VII.B Otázka týkajúca sa súladu ponuky s vnútroštátnymi technickými normami 
Je ponuka hospodárskeho subjektu v súlade s vnútroštátnymi technickými normami?  Ak vyberiete túto otázku, musíte k nej pripojiť 

vysvetlenie, ktoré ste dostali od hospodárskeho subjektu, čo je možné až potom, keď si žiadosť uložíte ako návrh. (46)Dotknuté 

sektory/služby:${Q46}
Áno. 
Nie. 
Neviem 
Vysvetlite, v čom ponuka hospodárskeho subjektu nespĺňa vnútroštátne technické normy. (46.1) 
Môžete poskytnúť informácie o uplatniteľných vnútroštátnych technických normách? (46.2) 
Áno. 
Nie. 

Informácie o uplatniteľných vnútroštátnych normách: (46.3) 

VII.C Otázka týkajúca sa hospodárskeho subjektu, ktorý je príjemcom štátnej pomoci 

Bol hospodársky subjekt príjemcom štátnej pomoci? (47) 
Áno. 
Nie. 
Nie je možné poskytnúť informácie. (Túto odpoveď by ste mali vybrať iba vtedy, ak v členskom štáte neexistuje orgán, ktorému je 

možné túto otázku postúpiť!) 
Vysvetlite, prečo nemôžete poskytnúť požadované informácie. (47.1) 
Je štátna pomoc, ktorú získal hospodársky subjekt, zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ZFEÚ? (47.2) 
Áno. 
Nie (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Neviem (dodatočné informácie nájdete v políčku Poznámky k odpovedi). 
Uveďte odkaz na prípadné nariadenie o skupinových výnimkách alebo rozhodnutie Komisie. Podľa možností priložte kópiu 

rozhodnutia. (47.2.1) 
Niektoré otázky si vyžadujú prílohy. Dokumenty sa môžu priložiť k žiadosti, keď je uložená ako návrh.   Ak by ste chceli zaslať žiadosť 

o rovnakom hospodárskom subjekte na odlišné účely, môžete použiť funkciu Skopírovať žiadosť.  Pri vytváraní žiadosti môže 

odosielateľ vybrať len hlavné otázky, ktoré sa zobrazujú tučným písmom. Súvisiace podotázky sa vyberajú automaticky a príjemca ich 

dostane iba vtedy, ak sú relevantné.
Osobné údaje v žiadosti sa zobrazia až po jej prijatí. Priložené dokumenty nie je možné otvoriť skôr, ako bude žiadosť prijatá.  Ak váš 

orgán nie je schopný odpovedať na všetky otázky uvedené v žiadosti, použite funkciu Rozdeliť žiadosť. To vám umožní vybrať otázky, 

ktoré nedokážete zodpovedať, a postúpiť ich inému príslušnému orgánu vo vašom členskom štáte.  Pri zodpovedaní žiadosti je 

možné uviesť odpoveď v políčkach Odpoveď a/alebo Poznámky k odpovedi. Pri odpovediach vo forme voľného textu musíte vždy 

špecifikovať jazyk. 
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