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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM - VYBRANÉ ODVETVIA
 Formulár: Príloha č. 7   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36361518
Čulenova 6 , 816 47 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tím VO
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kráľovič
Mobil: +421 917771891
Telefón: +421 250612472
Email: peter.kralovic@zsdis.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL) :  http://www.zsdis.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Západoslovenská distribučná, a.s
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36361518
Čulenova 6 , 816 47 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tím VO
Kontaktná osoba: Jarmila Vyňuchalová
Mobil: +421 905718890
Telefón: +421 50612952
Email: jarmila.vynuchalova@zsdis.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.zsdis.sk
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Elektrická energia

I.3)    Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE OBSTARÁVATEĽOM

Komplexná rekonštrukcia v ES 110/22kV – technologická časť a stavebno-montážne práce - OBNOVA 2015
II.2)    DRUH ZÁKAZKY

Práce
II.3)    OPIS PRÁC, SLUŽIEB ALEBO TOVAROV OBSTARÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM KVALIFIKAČNÉHO

SYSTÉMU
Pre vykonanie diela sa vyžaduje: 
-vytýčenie inžinierskych sietí, 
-vypracovanie POV a VČP pre stavbu, 
-dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia potrebného v súvislosti s
vykonávaním diela v súlade s platnými právnymi predpismi, 
-obnova, rekonštrukcia alebo výstavba SO v reáli ES, t. j. kompletná realizácia zemných, stavebných a montážnych prác, 
-dodávka materiálu potrebného na vykonanie diela, 
-vyžiadanie a zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, podľa jednotlivých
zložiek životného prostredia ako sú voda, odpady, ovzdušie, príroda resp. zabezpečenie potrebných oznámení podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny, ak objednávateľ nebude písomne informovať zhotoviteľa, že ich zabezpečí
objednávateľ, 
-preprava, zhromažďovanie a zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia odpadu v súlade platnými právnymi 
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predpismi, 
-vykonanie všetkých predpísaných skúšok na diele ako celku ako aj na jeho jednotlivých častiach, 
-spätné úpravy terénu a povrchov po vykonaní diela do pôvodného stavu, s prihliadnutím na vykonanie diela (ak sa
zmluvné strany písomne nedohodnú na inej úprave terénu a povrchov), 
-zabezpečenie geodetického zamerania, 
-zabezpečenie vykonania zmien potrebných povolení, 
-koordinácia prác a dodávok pri vykonávaní diela. 
Činnosti po vykonaní diela: 
-zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia ak bude príslušným orgánom požadované, 
-účasť na skúšobnej prevádzke a spolupráca pri garančných skúškach, 
Popis požadovaných prác na stavebných objektoch a prevádzkových súboroch stavebné objekty: 
Rozvodňa 110kV: 
-úprava polí 110kV rozvodne, 
-demolácia, demontáž a následná realizácia pätiek pre hlavné a pomocné oceľové konštrukcie podľa výkresovej
dokumentácie a bet. manipulačné plochy, 
-riešenie káblových rozvodov a káblových kanálov. 
Stanovište transformátorov a stanovište tlmiviek: 
-demolácie a demontáže železobetónových konštrukcií (stanovište TR a tlmivky), 
-zakladanie a betonáž plošných základových konštrukcií (dvojstupňové základové pätky), úprava a zhutňovanie podložia, 
-pokládka železobetónových vaní a inštalácia oceľového prekrytia stanovíšť, 
Budova spoločných prevádzok, budova rozvodne 22kV a technologické domčeky: 
-stavebné úpravy nevyhnutné pre osadenie novej technológie, 
-úpravy a opravy budov, 
-štandardné stavebné práce prevádzané na pozemných stavbách. 
Vonkajšie osvetlenie, osvetlenie R110kV a osvetlenie TR a tlmiviek: 
-demontáž a inštalácia nového vonkajšieho a pracovného osvetlenia, 
-práce súvisiace s inštaláciou káblového podzemného vedenia. 
Vonkajšie komunikácie a vnútorné komunikácie: 
-zabezpečenie štandardných stavebných postupov budovania cestných komunikácií, 
-vytýčenie staveniska, 
-budovanie cestného telesa, 
-položenie konštrukčných vrstiev vozovky a dokončovacie a iné súvisiace práce. 
Ďalšie stavebné objekty: 
-káblové kanály, 
-hrubá a konečná úprava terénu, 
-vonkajšie a vnútorné oplotenie, 
-demolácie, demontáže, 
-uzemnenie, bleskozvod, 
-zdravotechnika, vzduchotechnika, klimatizácia, 
-slaboprúdové rozvody, elektroinštalácie, 
-vykurovanie, 
-dažďové a splaškové kanalizácie, ČOV, 
-energetické prípojky a ďalšie činnosti súvisiace z výstavbou energetických zariadení a pozemných stavieb. 
Prevádzkové súbory: 
-demontáže technológie 
Transformátory a tlmivky: 
-výmena transformátora, 
-pripojenie VVN a VN strany transformátora, 
-zrušenie ovládacej skrine transformátora, 
-výmena kostrových PTP transformátorov, 
-káblové trasy NN a uzemnenie transformátorov, 
-iné. 
Rozvodné zariadenia 110kV: 
-doplnenie a oprava HOK a POK, 
-doplnenie a úprava vrcholov HOK kvôli ochrane proti atmosférickým prepätiam, 
-výmena izolátorov vývodových liniek, 
-kompletná preizolácia prípojníc vrátane nových lán a izolátorových závesov, 
-kompletná preizolácia horného prepojenia polí vrátane nových lán a izolátorových závesov,vo všetkých poliach
doplnenie odpojovačov a ostatnej technológie, 
-úprava v poliach 110kV demontáž jestvujúcej technológie. 
Rozvodné zariadenia 22kV: 
-káblové prepojenie 22kV, 
-prechod komunikačného protokolu riadiacich terminálov typu (7SJ6321) z IEC 60870-5-103 na ethernetový protokol IEC
61850 vrátane rezervných vývodov, 
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-preznačenie dotknutých skríň vývodov a prívodov podľa novej jednopólovej schémy, 
-prevyzbrojenie polí vývodov 22kV, 
-harmonogram odskúšania správnej funkčnosti jednotlivých ochrán vývodov(prívodov) po výmene komunikačného
rozhrania a update firmware; 
Elektrické ochrany: 
-výmena jestvujúcich ochrán za nové, umožňujúce komunikáciu do riadiaceho systému protokolom 
IEC61850, 
-update firmware jestvujúcich nadprúdových ochrán transformátora a nadprúdových ochrán primárnych odporníkov, 
-vzájomné väzby (obvody ochrán, vypínacie, signalizačné obvody a obvody merania) v poli transformátorov; 
-vzájomné väzby (obvody ochrán, zapínacie, blokovacie obvody a obvody merania) v poli transformátorov 110kV s
jestvujúcimi obvodmi R22kV, 
-výmena jestvujúcich ovládacích skríň R110kV a doplnenie nových ovládacích skríň podľa prehľadovej schémy nového
stavu R110kV, 
-úpravy v skriniach transformátora 110kV podľa štandardov a smerníc ZSE, a.s., 
-úpravy v skrini tlmivky podľa štandardov a smerníc ZSE, a.s., 
-úpravy v obvodoch pohonov tlmivkových odpojovačov, 
-modifikáciu štandardných obvodov ovládania a signalizácie pre možnosť prevádzky uzla s primárnym a sekundárnym
odporníkom, 
-doplnenie stavov a hlásení do jestvujúceho regulátora (A-eberle- REG-DPA), 
-úpravy v pohonoch jestvujúcich odpojovačoch podľa štandardov a smerníc ZSE, a.s., 
-úpravy v pohonoch jestvujúcich vypínačoch podľa štandardov a smerníc ZSE, a.s., 
-vytvorenie nových priebežných obvodov (napájacích, signalizačných, blokovacích, meracích...) pre potreby jestvujúcej a
novej technológie, 
-doplnenie nn prepojení sekundárnej technológie v potrebnom rozsahu, 
-premenovanie jestvujúcich zariadení a prístrojov podľa štandardu ZSE, a.s., 
-Hlavná uzemňovacia sieť (HUS). 
Vlastná spotreba: 
-zrušenie jestvujúcich transformátorov vlastnej spotreby, 
-zrušenie nefunkčnej kobkovej rozvodne R22kV v miestnosti striedavej VLSP, 
-zrušenie kobkovej rozvodne 10,5kV v miestnosti striedavej VLSP, 
-montáž nových transformátorov vlastnej spotreby, 
-zrušenie rozvádzača R8 (400V, 50Hz) a vybudovanie nového rozvádzača nezaistenej striedavej vlastnej spotreby ANG, 
-zrušenie rozvádzača RU1 (220V DC) a vybudovanie nového rozvádzača jednosmernej vlastnej spotreby ANK, 
-zrušenie rozvádzača ANL (230V, 50Hz zaistených) a vybudovanie nového rozvádzača zaistenej striedavej vlastnej
spotreby ANL, 
-vybudovanie nového rozvádzača ANJ (400V, 50Hz) pre potreby napájania zariadení v miestnosti VF 
naprízemí budovy spoločných prevádzok (BSP), 
úprava ovládania a premiestnenie kontajnera dieselagregátu na novú pozíciu. 
Zariadenie staveniska. 
Tento opis je uvedený aj v dokumente Osobitné kvalifikačné podmienky Komplexná rekonštrukcia v 
ES110/22kV technologická časť a stavebno-montážne práce, ktorý je uverejnený na webovej adrese: http:// 
www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/Verejne-obstaravanie

II.4)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45232220-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45100000-8,  45220000-5,  45231000-5,  45232000-2,  45232141-2,  45232200-4,  45232210-7,
45232221-7,  45232400-6,  45233120-6,  45233290-8,  45262300-4,  45310000-3,  45331200-8,  45340000-2,
50532200-5,  50532300-6,  51111300-6,  71320000-7,  71330000-0,  71540000-5,  71600000-4,  90500000-2 

II.5)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Kvalifikácia do systému

Podmienky, ktoré musia hospodárske subjekty spĺňať, aby sa kvalifikovali:  1. Záujemca požiada o kvalifikáciu na
webovej 
adrese: http://www.skupinazse.sk/sk/Informacie-pre-dodavatelov/Ako-sa-stat-nasim-dodavatelom/Registracia-
dodavatela 
2. Záujemca musí spĺňať základné kvalifikačné požiadavky týkajúce sa: 
osobného postavenia, 
ekonomického postavenia, 
technickej spôsobilosti.
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:  Sú uvedené v dokumentoch: 
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1. Všeobecné kvalifikačné podmienky, 
2. Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia, 
3. Doklady a dokumenty preukazujúce ekonomické postavenie a technickú spôsobilosť, 
4. Osobitné kvalifikačné podmienky. 
Dokumenty sú uverejnené na webovej adrese: 
http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/Verejneobstaravanie.

III.1.2)Informácie o vyhradených zákazkách 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.1.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených v špecifikáciách alebo vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní

IV.1.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronicá aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Podmienky a všetky podrobnosti o elektronickej aukcii budú uvedené v
súťažných podkladoch, prípadne v inej tendrovej dokumentácii, alebo v oznámení napr. vo výzve napredloženie ponuky
a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

1/2014/Obnova 2015
IV.2.2)    Dĺžka trvania kvalifikačného systému

Časovo neobmedzené trvanie
IV.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní

Obnovovanie kvalifikačného systému: Áno
Formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia požiadaviek:  Pre nových záujemcov o kvalifikáciu viď. III.1.1. 
Spoločnosti, ktoré už sú zaradené do tohto kvalifikačného systému Západoslovenskej distribučnej a.s. budú v 
prípade potreby vyzvané na doplnenie dokumentácie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Jedna alebo viaceré zákazky, na ktoré sa vzťahuje kvalifikačný systém, sa týkajú projektu a /alebo programu
financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1.1) Záujemca požiada o kvalifikáciu v kvalifikačnom systéme ZSD prostredníctvom vyplneného 
elektronickéhoformulára Dotazník žiadateľa pre evidenciu do databázy potenciálnych dodávateľov skupiny 
ZSE (ďalej len dotazník) uverejneného na webovej adrese:  
http://www.skupinazse.sk/sk/Informacie-pre-dodavatelov/Ako-sa-stat-nasim-dodavatelom/Registracia-dodavatela a v
políčku určenom pre zaklikávanie označí Kvalifikačný systém a prípadne jednotlivé stupne, v ktorých žiada o kvalifikáciu. 
(1.2) Ak je záujemca už registrovaný v dotazníku, obstarávateľ ZSD vezme do úvahy predchádzajúce 
akceptovanie registrácie. V dotazníku vyplní iba pole podľa odseku (1.1). 
(1.3) Po vyplnení dotazníka žiadateľ dotazník odošle. Úspešné odoslanie úplného dotazníka je momentom, keď 
záujemca požiadal o kvalifikáciu. 
(1.4) Po akceptovaní registrácie zasiela ZSD záujemcovi emailom Dotazník kvalifikácie dodávateľa s 
prílohami, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných požiadaviek, s určením lehoty na predloženie týchto 
dokladov a dokumentov. 
(1.5) Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje plnenie kvalifikačných požiadaviek sú uverejnenéna 
webovej adrese: http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/ 
Verejne-obstaravanie 
(1.6) Po vyhodnotení jednotlivých dokladov, dokumentov a informácií týkajúcich sa záujemcu a jeho žiadosti o 
kvalifikáciu, obstarávateľ môže rozhodnúť o potrebe vykonať u záujemcu externý zákaznícky audit. 
(1.7) Záujemca je povinný umožniť vykonanie auditu v potrebnom rozsahu a poskytnúť potrebné informácie a 
ďalšiu súčinnosť. 
(1.8) V prípade skupiny dodávateľov bude audit vykonaný u každého člena skupiny. Zásady auditu sú 
uverejnené na webovej adrese: http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb- 
a-prac/Verejne-obstaravanie 
(1.9) Obstarávateľ vyhodnotí kvalifikáciu záujemcu podľa kvalifikačných kritérií, na základe dokladov,dokumentov a
správy z auditu, ak bolo o ňom rozhodnuté, a záujemcu zaradí do kvalifikačného systému ZSD, alebo jeho žiadosť
zamietne. O zaradení do kvalifikačného systému alebo o zamietnutí žiadosti bude záujemca informovaný. 
(1.10) Plnenie podmienok kvalifikácie zo strany kvalifikovaného dodávateľa je obstarávateľom podrobené
systematickému vyhodnocovaniu. 
(1.11) Ukončiť alebo pozastaviť kvalifikáciu možno iba z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém a z
dôvodov, ktoré sú uvedené vo VKP. 
(1.12) Dodávatelia, ktorým bola ukončená alebo pozastavená kvalifikácia, sa nebudú môcť zúčastňovať 
verejných obstarávaní vyhlasovaných na základe kvalifikačného systému. 
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(1.13) Komunikačným jazykom medzi obstarávateľom a záujemcom je slovenský jazyk. 
(1.14) Prostriedky a spôsob komunikácie medzi obstarávateľom a záujemcom určí obstarávateľ. 
(1.15) Záujemca o kvalifikáciu môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v tomto oznámení na kontaktných
adresách podľa bodu I.1) e-mailom alebo písomne. 
(1.16) Záujemca o kvalifikáciu po zahájení kvalifikačného konania môže požiadať o vysvetlenie otázok 
súvisiacich s kvalifikačným konaním na e-mailovej adrese: jarmila.vynuchalova@zsdis.sk alebo písomne na 
adrese: Západoslovenská distribučná, a.s., Jarmila Vyňuchalová, tím VO, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
(1.17) Obstarávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať kritériá na vyhodnotenie ponúk a uviesť ich konkrétne priamo v
súťažných podkladoch.

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  §136, § 138 a § 142 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vznení neskorších predpisov.

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    Dátum odoslania tohto oznámenia
30.04.2015
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