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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

 

Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti  

Záujemca o kvalifikáciu dodávateľa v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s., musí 
spĺňať kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti, 
ktorých splnenie preukáže požadovanými dokladmi a dokumentmi.  

Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného 
postavenia a preukazovania majetkovej účasti 

Doklad, ktorým preukáže splnenie 
kvalifikačnej požiadavky 

a) Nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin: 

 korupcie,  

 poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie,  

 legalizácie príjmu z trestnej činnosti,  

 založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny,  

 založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroristickej skupiny, 

 terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme. 

výpis z registra trestov, nie starší ako tri 
mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
predloží kvalifikačnej komisii (ďalej len ako 
„komisia“) 
 

b) Nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen 
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním. 

výpis z registra trestov, nie starší ako tri 
mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
predloží komisii  
 

c) Nebol naňho 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. 

potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 
tri mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
predloží komisii  
 

d) Nemá evidované nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne, nie staršie ako tri mesiace pred 
dňom, kedy ich záujemca predloží komisii  

e) Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa 
vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

potvrdenie miestne príslušného daňového 
úradu, nie staršie ako tri mesiace pred 
dňom, kedy ho záujemca predloží komisii  

f) Je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu 
k predmetu kvalifikačného systému na ktorý 
predkladá žiadosť o kvalifikáciu. 

doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, nie starší ako tri mesiace 
pred dňom, kedy ho záujemca predloží 
komisii 
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g) V predchádzajúcich troch rokoch Vám nebolo 
preukázané závažné porušenie odborných 
povinností (účasť na dohode obmedzujúcej 
súťaž  vo verejnom obstarávaní, porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania,  za ktoré 
bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé 
porušenie práva alebo hrubé porušenie 
zmluvných povinností). 

nevyžaduje sa žiaden doklad, nesplnenie 
tejto požiadavky preukazuje komisia 

h) Nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  

 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý 
vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym 
orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní,  

 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý 
vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym 
orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo 
verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, bola 
o spoločníkom, známym akcionárom, ktorý 

vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym 
orgánom, členom štatutárneho orgánu, 
prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní,  

o právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní,  

 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá 
mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

čestné vyhlásenie, nie staršie ako tri 
mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
predloží komisii 

i) Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny 
alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu 
k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia. 

čestné vyhlásenie, nie staršie ako tri 
mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
predloží komisii 

j) Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, 
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 

čestné vyhlásenie, nie staršie ako tri 
mesiace pred dňom, kedy ho záujemca 
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mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie 
má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

predloží komisii 

k) Nie je právnickou osobou, ktorá má sídlo 
v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje 
preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú 
kvalifikovanú účasť 

l) Nie je právnickou osobou, v ktorej fyzické osoby 
majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko 
v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje 
takúto kvalifikovanú účasť preukázať 

m) Nie je právnickou osobou, v ktorej majú 
kvalifikovanú účasť verejní funkcionári 

výpis z obchodného registra (ak nebol 
predložený podľa písmena f) alebo výpis 
z inej zákonom ustanovenej evidencie, 
zoznam akcionárov vedený akciovou 
spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym 
depozitárom cenných papierov alebo 
obdobný doklad vydaný inými orgánmi 
alebo orgánmi iných štátov, nie starší ako tri 
mesiace 

Doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek podľa písm. a) až j) okrem písmena g) 
môže záujemca o kvalifikáciu nahradiť platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie, ak 
je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
požadovaných na preukázanie splnenia kvalifikačných požiadaviek týkajúcich sa osobného postavenia 
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla. Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská 
republika  a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu. 

Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek týkajúcich sa osobného 
postavenia v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek 
záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku 
a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.  

Doklady a dokumenty vyhotovené záujemcom musia byť podpísané zástupcom záujemcu - jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je 
oprávnený konať v mene záujemcu v aktuálnych záväzkových vzťahoch alebo osobou/osobami, 
ktoré boli splnomocnené konať v danej veci. Záujemca môže požadované čestné vyhlásenia 
predložiť v jednom čestnom vyhlásení, ktoré bude obsahovať  všetky požadované čestné vyhlásenia  
podpísané osobou/osobami oprávnenými konať v mene záujemcu.  

Záujemca, ktorým je skupina, preukazuje splnenie kvalifikačných požiadaviek týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne.  

Doklady preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek týkajúcich sa osobného postavenia, 
musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.  

 


