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Všeobecné podmienky pre kvalifikačné systémy

I.

Úvodné ustanovenia

1.1

Tento dokument určuje základné kvalifikačné požiadavky, ktoré musia záujemcovia splniť, aby sa stali kvalifikovanými
dodávateľmi Slovenských elektrární, a.s. (ďalej len „SE“) pre materiálové skupiny, pre ktoré SE vyhlásili kvalifikačný
systém. Využitie kvalifikačných systémov je aplikovateľné pre postupy obstarávania mimo zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)realizované
podľa interných predpisov SE. Účelom kvalifikačného systému je skrátenie procesu obstarávania v SE.

1.2

Kvalifikačný systém, ani zaradenie kvalifikovaného dodávateľa doň, nenahrádza samotnú súťaž ani rokovanie
s dodávateľom a nezaväzuje SE k uzavretiu obchodného vzťahu s kvalifikovaným dodávateľom.

1.3

Pravidlá a kritériá uplatňované pre zaradenie, pozastavenie, vylúčenie z kvalifikačných systémov sú sprístupnené na
portáli pre dodávateľov (ďalej len „Portál“), ktorý je dostupný na webovej stránke SE na nasledovnej adrese:
http://www.seas.sk/dodavatelia spolu s kvalifikačnými podkladmi pre každý vyhlásený kvalifikačný systém (ďalej len
„Podklady“). Kritériá a pravidlá kvalifikačného systému možno aktualizovať podľa potreby. Aktualizáciu kritérií
a pravidiel oznámia SE všetkým dotknutým dodávateľom.

1.4

Tieto všeobecné podmienky pre kvalifikačné systémy (ďalej len „VPK“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podkladov pre
každý vyhlásený kvalifikačný systém. Spolu s Podkladmi obsahujú informácie pre dodávateľa, potrebné
k vypracovaniu a predloženiu žiadosti o zaradenie dodávateľa do vyhláseného kvalifikačného systému. Jednotlivé
ustanovenia VPK sa nebudú uplatňovať len v prípade, že je v Podkladoch uvedené inak.

II.

Kvalifikačné podmienky

2.1

Základné požiadavky, ktoré musí záujemca splniť za účelom splnenia požiadaviek v kvalifikačných systémoch, sú
členené nasledovne:




osobné postavenie
ekonomicko-finančné postavenie
technicko-odborná spôsobilosť

Spôsob preukázania splnenia kvalifikačných podmienok pre záujemcov o zaradenie do kvalifikačných systémov je
uvedený v týchto VPK a vo zverejnených Podkladoch pre príslušnú materiálovú skupinu.
2.2
2.2.1

Požiadavky na osobné postavenie
Záujemca musí spĺňať tieto podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
a. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
b. nebol záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej
skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, za trestný čin obchodovania s ľuďmi,
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
c. nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie,
d. nemá daňové nedoplatky,
e. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f.

nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,

g. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
h. nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho
subdodávateľom,
i.

nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok.

2.2.2

Pre posúdenie splnenia podmienok pre osobné postavenie záujemca vloží v systéme sken podpísaného čestného
vyhlásenia na formulári, ktorý je k dispozícii v tomto systéme.

2.2.3

Záujemca, ktorým je skupina, preukazuje splnenie podmienok pre osobné postavenie za každého člena skupiny
osobitne.
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2.3

Požiadavky na finančné a ekonomické postavenie
Pre získanie kvalifikácie musí záujemca preukázať priaznivé finančné a ekonomické postavenie a dostupnosť
finančných prostriedkov pre zabezpečenie bezproblémového plnenia zákaziek. Požiadavky a pravidlá pre hodnotenie
finančného a ekonomického postavenia sú uvedené v Prílohe č. 1 týchto VPK.

2.4

Požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť a na zabezpečenie kvality

2.4.1

Podrobné požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť pre každý vyhlásený kvalifikačný systém sú uvedené v
Podkladoch.

2.4.2

SE uznajú ako rovnocenné také oprávnenia, osvedčenia, certifikáty alebo iné doklady vydané orgánmi členských
štátov EU, ktoré sú rovnocenné oprávneniam, osvedčeniam, certifikátom alebo iným dokladom požadovaným SE.
Rovnocennosť dokladov je povinný preukázať záujemca, ktorý predkladá takéto doklady. SE prijmú aj iné dôkazy
predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné.

2.4.3

Splnenie požiadaviek na technickú a odbornú spôsobilosť a na zabezpečenie kvality preukáže záujemca vložením
dokladov, požadovaných a uvedených v Podkladoch pre každý vyhlásený kvalifikačný systém, v elektronickej forme
v systéme.

2.5

Spoločné ustanovenia k záujemcom a predkladaným dokladom

2.5.1

Záujemcom môže byť fyzická alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina
fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne.

2.5.2

Všetky doklady predložené záujemcom musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. Dokumenty, ktoré
sú vyhotovené v inom jazyku, ako je uvedené vyššie, musia byť súčasne preložené do slovenského jazyka.

2.5.3

Doklady vyhotovené záujemcom musia byť podpísané záujemcom (fyzickou osobou), jeho štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu tak, ako je uvedené v doklade o oprávnení podnikať, alebo iným zástupcom
záujemcu, ktorý je oprávnený konať za záujemcu v záväzkových vzťahoch na základe písomnej plnej moci, pokiaľ
nie je v Podkladoch uvedené inak.

2.5.4

V prípade, ak je záujemcom skupina, členovia skupiny sa zaväzujú vytvoriť spoločnú právnu formu, napr. uzatvoriť
zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s
uvedením osoby oprávnenej konať v mene skupiny/združenia, najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o kvalifikáciu
SE. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu,
aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov spĺňajúcich požiadavky v kvalifikačných systémoch.
Nedodržanie tohto ustanovenia bude mať za následok vylúčenie záujemcu z kvalifikačného systému.

2.5.5

Záujemca ako skupina musí v predkladanej žiadosti o kvalifikáciu uviesť všetkých členov. Elektronickú žiadosť o
kvalifikáciu v systéme Eranet predkladá vedúci člen skupiny oprávnený konať v mene skupiny pod svojím účtom.

2.5.6

Záujemca ako skupina preukazuje splnenie podmienok týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a
technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu.

2.5.7

Záujemca musí najneskôr v deň predloženia svojej žiadosti o kvalifikáciu SE splniť svoje povinnosti podľa bodu 5.1.
Splnenie tejto podmienky záujemca nie je povinný SE preukazovať, s výnimkou predloženia Potvrdenia o
oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov (v zmysle bodu 5.1). Splnenie povinnosti
podľa prvej vety záujemca potvrdzuje zakaždým predovšetkým predložením svojej žiadosti o kvalifikáciu SE.

2.6

Pravidlá vedenia kvalifikačného systému SE

2.6.1

Všetci dodávatelia v procese kvalifikácie a dodávatelia zaradení do kvalifikačného systému (každá fyzická a právnická
osoba, ako aj každý člen skupiny dodávateľov), musia spĺňať nasledovné podmienky:

2.6.1.1 nesmie byť zaradený on alebo jeho právny predchodca do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE alebo nesmie byť
suspendovaný zo Zoznamu dodávateľov SE. O zaradení dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE
a o suspendovaní dodávateľa zo Zoznamu dodávateľov SE informujú SE dotknutého dodávateľa vždy písomne,
spolu s dôvodmi suspendovania alebo vylúčenia. Pravidlá vzťahujúce sa na suspendovanie a vylúčenie dodávateľa
zo Zoznamu dodávateľov SE a jeho zaradenie do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE sú zverejnené na
internetovej stránke http://www.seas.sk/obstaravanie
2.6.1.2 Dodávateľ nie je subjektom, ktorého vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba, ktorá je zároveň vlastníkom alebo
spoluvlastníkom iného dodávateľa, ktorý je zaradený v Zozname vylúčených dodávateľov SE, alebo suspendovaný
zo Zoznamu dodávateľov SE, pričom tento subjekt vznikol po udalosti, ktorá mala za následok zaradenie
dodávateľa do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE, alebo jeho suspendovanie zo Zoznamu dodávateľov SE.
2.6.1.3 V prípade, že dodávateľ plnil pre SE v predchádzajúcom období (24 mesiacov pred doručením žiadosti
o kvalifikáciu) a jeho plnenie pre túto kvalifikovanú materiálovú skupinu podliehalo hodnoteniu dodávateľov, jeho
priemerná hodnotiaca známka musí byť vyššia ako 60. Pravidlá pre hodnotenie dodávateľov v SE sú uvedené na
Portáli. Výsledky hodnotenia plnenia v SE pre príslušnú materiálovú skupinu sú k dispozícii v systéme.
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2.6.2

Kvalifikačný systém je vedený v nasledovných kvalifikačných stupňoch, ktorým prislúchajú nasledovné ročné
finančné limity:
Kvalifikačný stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ročný finančný limit
do 200 000,- EUR
do 400 000,- EUR
do 500 000,- EUR
do 1 000 000,- EUR
do 2 000 000,- EUR
do 4 000 000,- EUR
do 6 000 000,- EUR
do10 000 000,- EUR
do 15 000 000,- EUR
nad 15 000 000,- EUR

Ročný finančný limit určuje maximálnu hodnotu zákaziek, ktoré môže kvalifikovaný dodávateľ získať za jeden rok v
SE. SE priradia kvalifikačný stupeň pre materiálovú skupinu, pre ktorú sa záujemca kvalifikuje, s ohľadom na
priemernú hodnotu ročného obratu záujemcu za posledné 3 roky, za príslušnú materiálovú skupinu, pričom SE si
vyhradzujú právo určiť kvalifikačný stupeň aj po zohľadnení iných údajov, ktoré majú vplyv na schopnosť záujemcu
plniť zákazky v rozsahu iného kvalifikačného stupňa. V prípade, že záujemca predloží referencie v hodnote, ktorá nie
je primeraná k výške obratu za príslušnú materiálovú skupinu, záujemca je povinný na požiadanie SE doplniť ďalšie
referencie pokrývajúce minimálny objem, ktorý mu SE určia.

III. Proces kvalifikácie
Proces kvalifikácie v SE pozostáva z nasledujúcich fáz:






3.1

Vyhlásenie kvalifikačného systému
Žiadosť o kvalifikáciu
Kontrola dokumentácie k žiadosti
Hodnotiace konanie
Oznámenie výsledku kvalifikačného konania
Aktualizácia, monitorovanie a obnovenie kvalifikácie

Vyhlásenie kvalifikačného systému
Vyhlásenie kvalifikačného systému je zverejnené na Portáli. Záujemca môže kedykoľvek vstúpiť do kvalifikačného
systému. V prípade nejasností a potreby objasnenia kvalifikačného systému a kvalifikačných podmienok, môže
záujemca požiadať písomne (faxom, e-mailom) o ich vysvetlenie.

3.2

Žiadosť o kvalifikáciu
Záujemca predkladá žiadosť o kvalifikáciu pre zvolenú kvalifikovanú materiálovú skupinu v systéme cez funkciu
„Aktivovať novú požiadavku“. Podaním Žiadosti záujemca akceptuje VPK a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súčasťou
žiadosti je uvedenie kategórie a podkategórie, pre ktorú sa záujemca kvalifikuje, ak vyhlásený kvalifikačný systém
obsahuje kategóriu a podkategóriu. Súčasťou Žiadosti je vyplnenie elektronického dotazníka a vloženie dokumentov,
požadovaných pre príslušnú kvalifikovanú materiálovú skupinu. Komunikácia medzi SE a záujemcami bude prebiehať
v slovenskom alebo anglickom jazyku.

3.3

Kontrola dokumentácie k žiadosti
SE skontrolujú kompletnosť, platnosť a súlad dokumentov s kvalifikačnými podmienkami a v prípade potreby
požiadajú záujemcu o doplňujúce alebo chýbajúce dokumenty.

3.4
3.4.1

Hodnotiace konanie
SE vyhodnocujú splnenie kvalifikačných podmienok záujemcom na základe podkladov predložených záujemcom
v zmysle týchto VPK a ďalších dostupných informácií. Zároveň sa posudzujú informácie týkajúce sa hodnotenia
plnenia zmlúv s SE.
SE majú v priebehu vyhodnocovania dokladov právo žiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie predložených dokladov
alebo údajov. Dôvodné podozrenie SE z nepravdivosti niektorej z informácií obsiahnutých v predložených dokladoch,
zakladá právo SE vyhodnotiť takúto kvalifikačnú podmienku za nesplnenú.

3.4.2

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených dokladov môžu SE rozhodnúť, že pre účely objektívneho
rozhodnutia o kvalifikácii záujemcu je potrebné vykonať fyzický audit u záujemcu za účelom overenia poskytnutých
informácií a preverenia funkčnosti systému manažérstva kvality, environmentálneho systému, prípadne systému
riadenia BOZP kvalifikovanými pracovníkmi SE. O potrebe vykonania auditu ešte pred rozhodnutím o kvalifikácii bude
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záujemca informovaný zo strany SE. Záujemca je povinný umožniť SE vykonať audit v potrebnom rozsahu
a poskytnúť potrebné informácie a ďalšiu súčinnosť.
3.4.3

Kvalifikáciu záujemcu vyhodnotí a schváli kvalifikačná komisia. V prípade splnenia všetkých podmienok kvalifikácie,
určených vo vyhlásenom kvalifikačnom systéme, kvalifikačná komisia zaradí záujemcu do kvalifikačného stupňa,
prípadne aj do príslušnej kategórie, resp. podkategórie, ak boli v Podkladoch určené.

3.4.4

V prípade nesplnenia kvalifikačných podmienok zo strany záujemcu komisia zamietne jeho žiadosť o kvalifikáciu.

3.4.5

V prípade, že záujemca


predloží doklady sfalšované, neplatné, alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú, alebo by
mohli mať vplyv na posúdenie splnenia podmienok účasti, alebo ich predloží v rozpore s požiadavkami
uvedenými v Podkladoch,



nepredloží požadované údaje alebo doklady ani v lehote určenej na vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,



neumožní SE vykonať audit požadovaný SE za účelom overenia poskytnutých informácií alebo preverenia
funkčnosti systémov manažérstva kvality, environmentálneho systému a systému riadenia BOZP,

kvalifikačná komisia zamietne jeho žiadosť o kvalifikáciu.
3.5

Oznámenie výsledku kvalifikačného konania

3.5.1

Výsledok procesu kvalifikácie musí byť záujemcovi oznámený do 6 mesiacov od doručenia Žiadosti. Ak SE
nerozhodnú o kvalifikácii do 4 mesiacov od doručenia Žiadosti, oznámi, do 2 mesiacov od doručenia Žiadosti dôvody
predĺženia tejto lehoty a termín, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho Žiadosti.

3.5.2

SE oznámia záujemcovi rozhodnutie o jeho Žiadosti do 15 dní od prijatia rozhodnutia. V prípade zamietnutia Žiadosti
uvedú v oznámení dôvod zamietnutia.

3.5.3

Záujemca, o ktorom kvalifikačná komisia rozhodla, že vyhovel kvalifikačným podmienkam, dostane oznámenie
o zaradení do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov SE, s priradením statusu „kvalifikovaný“ pre príslušnú
materiálovú skupinu a so zaradením do kvalifikačného stupňa, prípadne aj do kategórie, resp. podkategórie, v súlade
s Podkladmi.

3.5.4

Záujemca, o ktorom komisia rozhodla, že nespĺňa kvalifikačné požiadavky, dostane oznámenie o zamietnutí Žiadosti.

3.5.5

Kvalifikácia dodávateľa je platná 3 roky od zaradenia záujemcu do Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov SE za
podmienky, že nenastanú zmeny, ktoré majú vplyv na ukončenie kvalifikácie. V prípade obnovenia kvalifikácie podľa
bodu 3.6.5 je kvalifikácia platná ďalšie 3 roky.

3.6

Aktualizácia, monitorovanie a obnovenie kvalifikácie

3.6.1

Kvalifikovaný dodávateľ je podrobený neustálemu sledovaniu (napr. podľa informácií poskytnutých z hodnotenia
plnenia zmlúv alebo z dostupných databánk údajov), za účelom overovania zachovania splnenia kvalifikačných
požiadaviek.

3.6.2

Kvalifikovaný dodávateľ je povinný priebežne aktualizovať doklady, ktorým sa v priebehu platnosti kvalifikácie
skončila platnosť.

3.6.3

Doklady preukazujúce splnenie podmienok pre finančné a ekonomické postavenie je dodávateľ povinný aktualizovať
za každý ukončený účtovný rok najneskôr do 31.3. nasledujúceho roka.

3.6.4

V prípade, že nastala zmena, ktorá má alebo môže mať vplyv na plnenie kvalifikačných požiadaviek, je dodávateľ
povinný predložiť doklady preukazujúce túto zmenu do 1 mesiaca od predmetnej skutočnosti oprávňujúcej vykonať
zmenu údajov.

3.6.5

Všetky údaje a doklady v systéme môže dodávateľ obnovovať každé 3 roky od zaradenia záujemcu do Zoznamu
kvalifikovaných dodávateľov SE cez funkciu „Aktivovať novú požiadavku“. Informáciu o potrebe obnovy údajov a
dokladov dostane kvalifikovaný dodávateľ 6 mesiacov pred uplynutím 3-ročnej lehoty od zaradenia záujemcu do
Zoznamu kvalifikovaných dodávateľov SE . Po predložení zmenených dokladov, ktoré majú vplyv na splnenie
kvalifikačných podmienok, ako aj obnovených dokladov, bude preverené splnenie kvalifikačných podmienok zo
strany SE podľa bodu 3.4. O výsledku bude dodávateľ informovaný v zmysle bodu 3.5.

IV. Pozastavenie alebo ukončenie kvalifikácie
4.1

Kvalifikovanému dodávateľovi bude pozastavená kvalifikácia z nasledovných dôvodov:
a)
b)

ak existuje podozrenie, že dodávateľ nespĺňa kvalifikačné požiadavky,
ak dodávateľ bol suspendovaný zo Zoznamu dodávateľov SE. Pravidlá vzťahujúce sa na suspendovanie
dodávateľa
zo
Zoznamu
dodávateľov
SE
sú
zverejnené
na
internetovej
stránke
http://www.seas.sk/obstaravanie
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Všeobecné podmienky pre kvalifikačné systémy
Dodávatelia s pozastavenou
kvalifikačného systému.

kvalifikáciou

nebudú

oslovovaní

v súťažiach

vyhlasovaných

na

základe

V prípade, že zanikli dôvody suspendovania dodávateľa, SE následne rozhodnú o obnovení kvalifikácie a
opätovnom zaradení dodávateľa do Zoznamu dodávateľov SE vymazaním statusu „suspendovaný“ a priradením
statusu „kvalifikovaný“. V opačnom prípade bude dodávateľ zaradený do Zoznamu vylúčených dodávateľov
SE. Následne bude dodávateľ informovaný o obnovení kvalifikácie a opätovnom zaradení do Zoznamu dodávateľov
SE, resp. o zaradení do Zoznamu vylúčených dodávateľov SE.
4.2

Dôvodom na ukončenie kvalifikácie dodávateľa môže byť:
a. ak dodávateľ prestal spĺňať kvalifikačné podmienky (v rámci materiálovej skupiny) podľa článku II, alebo ak SE
majú dôvodné podozrenie, že poskytol nepravdivé informácie,
b. ak nastala niektorá zo skutočností, pre ktoré by dodávateľ mohol byť vylúčený zo Zoznamu dodávateľov SE.
Pravidlá vzťahujúce sa na vylúčenie dodávateľa zo Zoznamu dodávateľov SE sú zverejnené na internetovej
stránke http://www.seas.sk/obstaravanie,
c. ak dodávateľ alebo jeho dodávateľ (subdodávateľ) neumožnil SE vykonať audit,
d. ak dodávateľ v zmysle bodu 3.6 neobnovil, neaktualizoval doklady a údaje, alebo nenahlásil zmenu, ktorá má
alebo môže mať vplyv na plnenie kvalifikačných požiadaviek.
V prípade ukončenia kvalifikácie zašlú SE dodávateľovi písomné oznámenie o ukončení kvalifikácie, spolu s dôvodmi
ukončenia.

V.
5.1

Ochrana osobných údajov
SE počas procesu kvalifikácie môžu získavať a spracúvať osobné údaje, zakaždým v plnom súlade s príslušnými
právnymi predpismi. Ide predovšetkým o osobné údaje záujemcov - fyzických osôb a osobné údaje členov
štatutárnych a dozorných orgánov záujemcov - právnických osôb a ich spoločníkov, akcionárov alebo iných ich
ovládajúcich osôb uvedených vo verejne prístupných registroch (uvedené osoby ďalej spoločne len „Verejne vedené
osoby“), ako aj o osobné údaje predložené SE záujemcami počas ich účasti v procese kvalifikácie (napr. osobné údaje
osôb, prostredníctvom ktorých záujemcovia preukazujú splnenie podmienok účasti, osobné údaje osôb, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom budú podieľať na realizácii predmetu obstarávania a pod.) (takéto osoby ďalej spoločne len
„Špecificky uvedené osoby“). Bližšie informácie o spôsobe, rozsahu a právnych základoch spracúvania osobných
údajov, ako aj o súvisiacich právach dotknutých osôb sú uvedené v Oznámení o získavaní a spracúvaní osobných
údajov
(ďalej
len
„Oznámenie“),
ktorého
znenie
je
zverejnené
na
internetovej
stránke:
https://obstaravanie.seas.sk/obstaravanie. Pred predložením žiadosti o kvalifikáciu je záujemca povinný
zabezpečiť oboznámenie každej jeho Verejne vedenej osoby s celým znením a podmienkami Oznámenia. Ak záujemca
uvádza alebo predkladá v rámci svojej žiadosti o kvalifikáciu osobné údaje akejkoľvek Špecificky uvedenej osoby,
záujemca je povinný zabezpečiť oboznámenie každej takejto Špecificky uvedenej osoby s celým znením a
podmienkami Oznámenia pred predložením žiadosti o kvalifikáciu a priložiť k svojej žiadosti aj potvrdenie podpísané
každou takouto Špecificky uvedenou osobou o takomto oboznámení, vystavené na formulári, ktorý je súčasťou
Oznámenia.

VI. Záverečné ustanovenia
6.1

VPK sú vyhotovené v slovenskej a anglickej verzii. V prípade rozporu medzi jazykovými verziami je slovenský text VPK
rozhodujúci.

6.2

Súčasťou VPK sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Požiadavky na finančné a ekonomické postavenie
Príloha č. 2 – Vzor čestného vyhlásenia
Príloha č. 3 – Vzor referencie
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Požiadavky na finančné a ekonomické postavenie
Pre účely posúdenia priaznivého finančného a ekonomického postavenia záujemca vloží v elektronickej forme v zazipovanom
súbore v systéme nasledovné doklady:


v prípade právnických osôb: súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky s výkazom peňažných tokov,



v prípade fyzických osôb: výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Záujemca predkladá doklady, ktoré sa ho týkajú ako samostatnej právnickej osoby (nie doklady svojej materskej spoločnosti,
alebo celej svojej ekonomickej skupiny).
V prípade záujemcu – skupiny, predkladá záujemca vyššie uvedené doklady vždy za subjekt - právnickú osobu, ktorej zdroje
budú na splnenie možnej zákazky použité.
Hodnotenie finančného a ekonomického postavenia je založené na analýze a hodnotení 5 finančných ukazovateľov z
nasledovných oblastí:

Oblasť

Ukazovatele právnické osoby

Ekonomická príjmová

1. Rentabilita vlastného
vlastné imanie)

Ukazovatele fyzické osoby

Určená
hodnota

1. Rozdiel príjmov a výdavkov / Rozdiel
majetku a záväzkov

> 2%

2. EBITDA1 / Výnosy

2. Rozdiel príjmov a výdavkov / Príjmy
celkom

> 5%

Prevádzková
efektívnosť

3. Výnosy z hospodárskej činnosti / Celkové
aktíva

3. Rozdiel celkových a ostatných príjmov /
Majetok celkom

> 50%

Finančná situácia

4. Vlastné imanie / Celkové pasíva

4. Rozdiel majetku a záväzkov / Záväzky
celkom

≥ 10%

imania

(zisk

/

5. Finančné náklady / Výnosy

5. -nehodnotí sa-

≤ 2%

Záujemca spĺňa požiadavky na finančné a ekonomické postavenie, ak:


vlastné imanie je kladné (u fyzických osôb rozdiel majetku a záväzkov),



výška mzdových nákladov predstavuje aspoň 10 % obratu (platí len pre záujemcov, ktorí žiadajú o kvalifikáciu pre
materiálové skupiny charakteru prác), pričom v prípade, že výška mzdových nákladov nedosahuje 10%, je možné
individuálne zohľadniť aj iné faktory (napr. počet zamestnancov, mimoriadne výnosy, referencie a pod.), ktoré
alternatívne preukazujú schopnosť záujemcu plniť zákazky, v dôsledku čoho je možné považovať túto požiadavku za
splnenú,



aspoň 3 z hodnotených finančných ukazovateľov dosiahli určenú hodnotu podľa tabuľky vyššie.

Ak sú hodnoty niektorých finančných ukazovateľov nevyhovujúce, SE si vyhradzujú právo zaradiť záujemcu do nižšieho
kvalifikačného stupňa v zmysle bodu 2.6.2 VPK.

1

zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou

Strana 1 z 1

