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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
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Tím VO
Kontaktná osoba: Jarmila Vyňuchalová
Mobil: +421 907718890
Telefón: +421 250612952
Email: jarmila.vynuchalova@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

Výkopové a zemné práce - OBNOVA 2015
II.2)    DRUH ZÁKAZKY

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

SYSTÉMU
Výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN (zemné práce vykonávané pre opravy 
a poruchy na distribučných vedeniach, v blízkosti podzemných inžinierskych sietí a ich ochranných pásmach). 
Presná špecifikácia bude uvedená, v súpise položiek priečnych rezov, vo verejnom obstarávaní. Výkopové 
práce sú zväčša vykonávané v zelenom páse, chodníkoch a vozovkách. 
Povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov (osadenie trávového semena, pokládka trávnatých 
kobercov, betonáže povrchov, realizácia liatych asfaltov a asfaltobetónov, úpravy cestných betónov, zámkovej 
dlažby). 
Pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, 
VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek. 
Zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby. 
Zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia (požadované dodávky a práce sú zväčša 
vyžadované pre obnovenie dopravného značenia, znehodnoteného pri výkone výkopových prác v trase jestvujúcich
distribučných vedení). 
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Demolačné práce stavebných konštrukcií (železo-betónových, murovaných - tehla/porobetón). Práce vykonávané pre
opravy a poruchy na distribučných vedeniach. Presná špecifikácia bude uvedená, v súpise položiek, vo verejnom
obstarávaní. Demolačné práce sú zväčša vykonávané v chodníkoch, vozovkách, objektoch murovaných trafostaníc,
káblových kolektoroch. 
Pomocné stavebné práce (presuny stavebných materiálov a hmôt, zriadenie pieskového lôžka). 
Technická a odborná charakteristika: 
Akčný rádius prác, v rámci územia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je rozdelený do nasledovných
regiónov: 
- Bratislava a okolie; 
- Západ: Trnava, Senica a okolie; 
- Juh: Dunajská Streda, Komárno a okolie; 
- Stred: Nitra, Nové Zámky, Levice, Štúrovo a okolie; 
- Sever: Trenčín, Partizánske a okolie. 
Podrobné znázornenie a vysvetlenie rozdelenia akčného rádiusu prác bude uvedené v kvalifikačnom dotazníku. 
Nástup na výkon prác v: 
- pracovný deň do dvoch hodín od nahlásenia tejto skutočnosti dodávateľovi; 
- dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja do štyroch hodín od nahlásenia tejto skutočnosti dodávateľovi. 
Spôsob vykonávania prác musí spĺňať jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zákony, platné v SR. Pri preukázaní
kvalifikácie sa bude klásť dôraz na: 
- zabezpečenie riadenia prác oprávneným stavbyvedúcim (oprávnenie stavebný dozor nepostačuje), v zmysle 
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
SK Štandardný formulár 07 - Kvalifikačný systém vybrané odvetvia 4 / 12 neskorších predpisov a súčasne v rozsahu
oprávnenia viazanej živnosti v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Prílohy
č. 2, Skupina 213 Stavebníctvo, por. č. 14.; 
- zabezpečenie obsluhy vyhradených technických zariadení (tlakové nádoby skupiny A/B, žeriavy, hydraulické 
ruky, viazanie bremien), ktoré budú používané pri výkone prác odbornou spôsobilosťou v zmysle § 15 a § 17 
vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; 
- dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (v zmysle § 40c, ods. 5, pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a
demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce),
zabezpečenie spracovania a uskladnenia odpadov u oprávnenej organizácie, zabezpečenie medziskládok odpadu,
splnením všetkých náležitosti predpisov a zákonných ustanovení; 
- vedenie predpísanej dokumentácie stavby stavbyvedúcim v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; 
- dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov; 
- dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; 
- dodržiavanie vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

II.4)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45112000-5 

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, kde uvedie, do ktorého stupňa,resp. stupňov sa chce kvalifikovať. 
2. Záujemca musí spĺňať základné kvalifikačné požiadavky týkajúce sa: 
- osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti, 
- špecifické požiadavky obstarávateľa 
- osobitné požiadavky obstarávateľa.
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:  1. Všeobecné kvalifikačné podmienky, 
2. Kvalifikačné požiadavky týkajúce sa osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti, 
3. Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa, 
4. Osobitné kvalifikačné požiadavky obstarávateľa, 
Tieto dokumenty sú uverejnené na webovej adrese: 
http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/Verejne-obstaravanie
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III.1.2)Informácie o vyhradených zákazkách 

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

IV.1.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

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 na predloženie ponuky
a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

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

7/2014/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 elektronického 
formulára Dotazník žiadateľa pre evidenciu do databázy potenciálnych dodávateľov skupiny ZSE (ďalej lendotazník)
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, 
keďzáujemca 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 uverejnené na 
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 
aďalšiu 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-tovarovsluzieb-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. 
(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. 
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(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 
v znení 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
20.05.2015
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