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Kvalifikačný systém 
VVN A VN VYPÍNAČE 

2.        STUPEŇ - VN VYPÍNAČE 

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY 

Záujemca o kvalifikáciu dodávateľa v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s., musí 
deklarovať splnenie kritérií a pravidiel kvalifikácie týkajúce sa technických požiadaviek, ktorých spl-
nenie preukáže nižšie uvedenými dokladmi a dokumentmi.  

 Doklad, ktorým preukáže plnenie                
kvalifikačnej požiadavky  

Vyhotovenie dokladu 

1 Čestné vyhlásenie, že záujemca je viazaný príslušným 
právom krajiny, v ktorej budú produkty dodávané. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

2 Čestné vyhlásenie aké percento vášho obratu sa 
vydáva na celkový výskum a vývoj? 

Požiadavka je min. 0,5%  vášho obratu.  

V prípade ak nie ste výrobný závod predložte Čestné 
vyhlásenie výrobného závodu.    

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

3 Čestné vyhlásenie záujemcu ako dlho sa vyrába resp. 
distribuuje skúmaný produkt? 

Požiadavka je min. 3 roky. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

4 Čestné vyhlásenie záujemcu o schopnosti zvládnutia 
kontrahovania, technickej podpory a technických 
obhliadok v slovenskom  príp. českom jazyku. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

5 Čestné vyhlásenie záujemcu či skúmané produkty 
obsahujú komponenty pochádzajúce z nečlenských 
krajín EÚ (v zmysle článku 3 Zmluvy o založení 
EHS). Uveďte prosím krajiny pôvodu a podiely 
výrobkov komponentov tvoriacich predmet 
kvalifikácie. 

Uveďte či podiel výrobkov pochádzajúcich z tretej 
krajiny presahuje viac ako 50% príslušnej celkovej 
hodnoty výrobkov. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

6 Certifikát potvrdzujúci splnenie požiadaviek 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. 
OHSAS 18001), alebo iné dôkazy, ktoré sú 
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie  
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.  

kópia 

7 Záujemca môže nahradiť dôkazy podľa bodu 6 
čestným vyhlásením, že má zavedený ekvivalentný 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
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systém, ktorý spĺňa požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci.  

podpisovať za záujemcu 

8 Katalógový list alebo opis produktu zo všetkými 
relevantnými technickými parametrami. 

kópia 

9 Protokol o typovej skúške na materiál ktorý je 
predmetom Osobitných kvalifikačných podmienok 
(ďalej len „OKP“). 

kópia 

10 Čestné vyhlásenie že uznávate naše OKP a ste 
schopní dodávať skúmané produkty v  súlade s OKP 
pre ZSD?  

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

11 Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s predmetnými 
normami týkajúcimi sa predmetu kvalifikácie. 

 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

12 Čestné vyhlásenie, že výrobný závod disponuje 
dostatočnými strojovými aj ľudské kapacitami pre 
ročnú výrobu minimálne 20 ks vypínačov uvede-
ných v OKP. 

 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

13 Čestné vyhlásenie o disponovaní odborne zdatným 
personálom zaoberajúcim sa výrobou, dizajnom a 
návrhom predmetu kvalifikácie. 

 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

14 Čestné vyhlásenie, že skúšanie vypínačov musí byť 
vykonané v súlade so súborom noriem STN EN 
60060 a pri každej objednávke sa objednávateľ 
môže bezplatne zúčastniť sa výberových skúšok 
priamo v závode. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

15 Čestné vyhlásenie, že životnosť vypínačov je mini-
málne 30 rokov. 

originál, alebo osvedčená kópia, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu 

Záujemca predloží po výzve kvalifikačnej komisie, doklady a dokumenty preukazujúce splnenie 
týchto kvalifikačných požiadaviek. Doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Kvalifikačná komisia (ďalej len „komisia“) uzná rovnocenný doklad alebo dokument vydaný prí-
slušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie technických po-
žiadaviek. Kvalifikačná komisia prijme aj iný rovnocenný doklad.  

Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek záujemcov so sídlom mi-
mo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov a dokumentov predložených v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. 

Dokumenty vyhotovené záujemcom musia byť podpísané osobou (osobami) oprávnenou podpi-
sovať  za záujemcu, tak ako je uvedené v doklade o oprávnení dodávať tovar alebo zástupcom 
záujemcu oprávneným konať v záväzkových vzťahoch na základe písomného splnomocnenia. 
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Komisia nevyzve záujemcu na predloženie niektorého z dokladov alebo dokumentov  podľa bodov 
1 až 15, ak ho už má k dispozícii, a ak je aktuálny. Doklad je aktuálny, ak bol vyhotovený po 31. ja-
nuári 2011, a ak sa skutočnosti, ktoré preukazuje nezmenili. 

Komisia po tom, čo rozhodla, ktoré z dokladov a dokumentov, ktoré má k dispozícii sú aktuálne, 
vyzve záujemcu, aby v stanovenej lehote predložil ostatné, tak, aby mohla komplexne posúdiť 
všetky doklady a dokumenty podľa bodov 1 až 15. 

 Záujemca môže požadované čestné vyhlásenia predložiť v jednom čestnom vyhlásení, ktoré bude 
obsahovať všetky požadované čestné vyhlásenia  podpísané osobou (osobami) oprávnenou pod-
pisovať za záujemcu, tak ako je uvedené v doklade o oprávnení dodávať tovar , alebo zástupcom 
záujemcu oprávneným konať v záväzkových vzťahoch na základe písomného splnomocnenia.  

 

 


