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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

Kategória:         Výkopové a zemné práce 
 

Osobitné kvalifikačné podmienky obstarávateľa 

Záujemca o kvalifikáciu dodávateľa v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej 

len ako „ZSD“), musí spĺňať osobitné kvalifikačné podmienky, ktorých splnenie preukáže nižšie 

uvedenými dokladmi a dokumentmi.  

P.č. 
Doklad, ktorým preukáže splnenie kvalifikačnej 

požiadavky 
Vyhotovenie dokladu 

1 Čestné vyhlásenie, že uznávate naše Osobitné 
kvalifikačné podmienky (ďalej len ako „OKP“) a ste 
schopní poskytovať všetky výkony, ktoré sú 
predmetom kvalifikácie (uvedené v Dotazníku bod 1.7.3 
pod por. č. 1. až 8.) v súlade s OKP pre ZSD, vrátane 
požiadavky nástupu na poruchy: 

-  pracovný deň do dvoch hodín od nahlásenia tejto 
skutočnosti  dodávateľovi; 
- dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja do 
štyroch hodín od nahlásenia tejto skutočnosti 
dodávateľovi.    

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží kvalifikačnej 
komisii (ďalej len ako „komisia“) 

2 Čestné vyhlásenie, že k dátumu  predloženia 
dokumentácie pre kvalifikáciu sa nenachádza 
v aktuálnom Zozname platiteľov dane z pridanej 
hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie pre DPH  v zmysle § 52 ods. 6 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-
sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-
e315-47f0-895d-a275008afcf2  

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

3 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, napr.: 

Riadenie rizík spoločnosti, Politika BOZP, Dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných 
zamestnancami, osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO 
kmeňového zamestnanca, ktorý je poverený plnením 
povinností v oblasti BOZP a OPP.  

Pokiaľ je plnenie povinností v oblasti BOZP a OPP 
zabezpečované ako externá služba, treba predložiť: 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 
 
nie je možné preukázať inou 
osobou 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2
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Zmluvu o vykonávaní služieb za BOZP a OPP, 
osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO, oprávnenie 
vydané NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania. 

4 Čestné vyhlásenie, že záujemca bude viazaný 
príslušným právom krajiny, v ktorej budú práce 
uskutočnené. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

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

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

6 Čestné vyhlásenie záujemcu ako dlho  už  predmet 
kvalifikácie poskytuje. 

Požiadavka je min. 3 roky. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

7 Čes      Č  Čestné vyhlásenie, že vaša spoločnosť je ochotná nechať 
vlastných zamestnancov, aby sa zúčastňovali na 
podporných školeniach potrebných pre poskytované 
práce. Napr. na pracoviskách podliehajúcich iným 
režimom ako je vlastníctvo a pohyb v priestoroch  ZSDIS 
a.s., jej dcérskych spoločností, podmienkami uvedených 
v stavebnom zákone, napr. (ŽSR a iných organizácií 
vyžadujúcich špeciálny režim dodržiavania výkonu prác, 
BOZP a enviromentu. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

8 Predložte organizačnú schému    kópia dokladu 

9 Čestné vyhlásenie, že ste ochotní tiež akceptovať 
značne malé objednávky /zákazky v hodnote cca 
100,00 Eur, pri ktorých sa mení miesto výkonu práce 
na regionálne obmedzenom území ZSD? 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

10 Predložte dôkazy o manažmente odpadov, recyklácii 
a likvidácii odpadov (vážne lístky odpadov 
referenčných stavieb, aktuálnu zmluvu /zmluvy 
na likvidáciu odpadu alebo iné nakladanie s odpadom, 
ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním  za 
posledný rok) 

kópie vážnych lístkov a ročných 
hlásení, originál, alebo osvedčená 
kópia Zmluvy (zmlúv) na likvidáciu 
odpadu 

 

 

 

Záujemca predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie osobitných kvalifikačných 

požiadaviek v slovenskom jazyku. Doklady a dokumenty 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, pokiaľ nie je uvedené 

inak. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. 
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Kvalifikačná komisia (ďalej len ako „komisia“) uzná rovnocenný doklad alebo dokument vydaný 

príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie osobitných 

kvalifikačných požiadaviek. Komisia prijme aj iný rovnocenný doklad.  

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.  

Komisia nevyzve záujemcu na predloženie niektorého z dokladov alebo dokumentov podľa bodov 

1 až 10 ak ho už má k dispozícii, a ak je aktuálny.  

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 10. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie osobitných kvalifikačných požiadaviek za skupinu 
spoločne. 

Komisia pošle každému členovi skupiny kvalifikačný dotazník. Člen skupiny dodávateľov vo 
vyplnenom  kvalifikačnom dotazníku uvedie, ktoré kvalifikačné požiadavky za skupinu preukazuje 
a priloží k nemu príslušné doklady a dokumenty.  

Záujemca môže na preukázanie osobitných kvalifikačných požiadaviek využiť zdroje inej osoby, 
bez ohľadu na ich právny vzťah, pokiaľ nie je uvedené inak. V takomto prípade musí záujemca 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, 
ktorej postavenie využíva na preukázanie osobitných kvalifikačných požiadaviek. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať osobitné kvalifikačné požiadavky, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
osobitných kvalifikačných požiadaviek, musí predložiť doklad, na základe ktorého je oprávnená 
uskutočňovať prácu vo vzťahu k tej časti predmetu kvalifikácie, na ktorú boli zdroje záujemcovi 
poskytnuté. Ak záujemca preukázal osobitné kvalifikačné požiadavky zdrojmi inej osoby a počas 
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom 
tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa 
tým nie je dotknutá. 

 

Popis predmetu 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. 
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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).   

 

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 neskorších predpisov a súčasne v rozsahu oprávnenia viazanej živnosti v zmysle 
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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. 

  

 Dodržiavanie zákonov, nariadení, technických noriem a vyhlášok, v predchádzajúcej činnosti 

dodávateľa, zodpovedajúcej predmetu kvalifikačného systému, môže byť preverené pri externom 

zákazníckom audite. 

 

Podrobné podmienky kvalifikačného systému sú uvádzané v dokumente: „Všeobecné 

kvalifikačné podmienky pre kvalifikáciu dodávateľov v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej 

distribučnej, a.s.“, ktorý je uverejnený na internetovej stránke obstarávateľa: 

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/Verejne-

obstaravanie. 

 

 

 


