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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

- kategória:  VN rozvádzače 
1. stupeň – VN rozvádzače primárne 

Špecifické kvalifikačné požiadavky obstarávateľa 

Záujemca o kvalifikáciu dodávateľa v kvalifikačnom systéme Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej 
len ako „ZSD“), musí spĺňať špecifické kvalifikačné požiadavky, 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“) 
vrátane noriem uvedených v OKP a ste schopní 
dodávať skúmaný predmet kvalifikácie v súlade s OKP 
pre ZSD. 

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

3 Čestné vyhlásenie, v ktorom záujemca uvedie 
priemernú výšku obratu dosiahnutého v oblasti 
predmetu kvalifikácie v eurách za posledné tri uzavreté 
účtovné obdobia. 

Minimálna výška obratu určená ako aritmetický 
priemer za posledné tri uzavreté účtovné obdobia 
(prípadne menší počet účtovných období dostupné 
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 
činnosti) v oblasti, ktorej sa predmet kvalifikácie týka, 
nesmie byť nižší ako 1.200.000,- eur bez DPH alebo 
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (k prepočtu sa 
použije kurz Európskej centrálnej banky, ku dňu 31.12. 
príslušného roka).  

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

4 Účtovné závierky, resp. výročné správy za posledné tri 
uzavreté účtovné obdobia.  

Komisia bude posudzovať splnenie požadovanej výšky 
obratu z položiek "Tržby z predaja tovaru", resp. „Tržby 
z predaja vlastných výrobkov a služieb“ Výkazu ziskov 
a strát (právnické osoby), resp. Výkazu o príjmoch 

kópia účtovných závierok, resp. 
výročných správ za posledné tri 
uzavreté účtovné obdobia, prípadne 
iný dokument, ktorým preukážete 
vyššie uvedené finančné informácie, 
ak sa na www.registeruz.sk tieto 

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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a výdavkoch (fyzické osoby) alebo z iných dokladov. dokumenty nenachádzajú 
kompletné 

5 Najmenej tri kladné referencie na tovary týkajúce sa 
predmetu kvalifikácie s doplnenými potvrdeniami 
o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov.  

originál alebo kópia referencie 
podpísaná osobou oprávnenou 
vyhotoviť referenciu za odberateľa 
(s uvedením všetkých náležitostí, 
ako príklad viď odporúčaný vzor 
referencie zaslaný spolu 
s dotazníkom a jeho prílohami) 

6 Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, 
ktorým sa potvrdzuje splnenie príslušných noriem 
zabezpečenia kvality (napr. ISO 9001), alebo iné 
dôkazy (SIX SIGMA, ...), ktoré sú rovnocenné 
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek 
na vystavenie príslušného certifikátu.  

V prípade, ak záujemca nie je výrobný závod, kde je 
výrobok kompletizovaný - skúšaný (ďalej len výrobný 
závod), predložte certifikát výrobného závodu (nie je 
potrebné predložiť certifikát za záujemcu). 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

7 Záujemca (výrobný závod) môže nahradiť dôkazy 
podľa bodu 6 čestným vyhlásením, že má zavedený 
ekvivalentný systém, ktorý spĺňa normy zabezpečenia 
kvality.  

K čestnému vyhláseniu požadujeme predložiť doklady 
ako napr.: Protokol meracích zariadení na skúšobni, 
opakované skúšky, vstupné a výstupné a medzioperačné 
kontroly, ...  

originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii; kópie 
dokladov (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

8 Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým 
sa potvrdzuje splnenie určitých noriem 
environmentálneho riadenia (napr. ISO 14001), alebo 
iné dôkazy (EMAS, MCERTS, Carbon Trust Standard, 
FSC, Planet Positive, Planet First, ...), ktoré sú 
rovnocenné opatreniam environmentálneho riadenia 
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 
certifikátu.  

V prípade, ak záujemca nie je výrobný závod, treba 
súčasne predložiť aj certifikát výrobného závodu. 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

9 Záujemca/ výrobný závod môžu nahradiť dôkazy podľa 
bodu 8 čestným vyhlásením, že majú zavedený 
ekvivalentný systém, ktorý spĺňa normy 
environmentálneho riadenia.  

K čestnému vyhláseniu požadujeme predložiť doklady 
preukazujúce zavedený systém ochrany a tvorby 
všetkých zložiek životného prostredia ako napr.: systém 
sledovania a dodržiavania právnych predpisov, systém 
znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie, 
doklady o pokutách za porušenie predpisov životného 

originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii; kópie 
dokladov (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 
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prostredia za posledné 3 roky, ... 

10 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.  

V prípade, ak záujemca nie je výrobný závod, treba 
súčasne predložiť aj certifikát výrobného závodu. 

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

11 Záujemca/ výrobný závod môžu nahradiť dôkazy podľa 
bodu 10 čestným vyhlásením, že majú zavedený 
ekvivalentný systém, ktorý spĺňa požiadavky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

K čestnému vyhláseniu požadujeme predložiť doklady 
ako napr.: Riadenie rizík spoločnosti, 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: 
Zmluvu o vykonávaní služieb za BOZP a OPP, 
osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO, oprávnenie 
vydané NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania 
zamestnancov. 

originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii; kópie 
dokladov (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

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

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

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

13 Čestné vyhlásenie, že záujemca bude viazaný 
príslušným právom krajiny, v ktorej budú tovary 
dodávané. 

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

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

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

15 

 

Čestné vyhlásenie záujemcu ako dlho sa vyrába resp. 
distribuuje skúmaný predmet kvalifikácie. 

Požiadavka je min. 3 roky. 

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

16 Čestné vyhlásenie o disponovaní odborne zdatným 
personálom zaoberajúcim sa dizajnom a návrhom 
predmetu kvalifikácie. 

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

17 Čestné vyhlásenie, aké percento obratu záujemcu sa 
vydáva na celkový výskum a vývoj? 

V prípade, ak záujemca nie je výrobný závod, predkladá 
čestné vyhlásenie výrobného závodu.    

Požiadavka je min. 0,5 % ročného obratu.  

originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu (resp. 
výrobný závod) 

18 Katalógové listy alebo opis predmetu kvalifikácie so 
všetkými relevantnými technickými parametrami. 

dokument v elektronickej podobe 
(akceptujeme doklady predložené 
v slovenskom, českom alebo 
anglickom jazyku) 

19 Protokol o typovej skúške na predmet kvalifikácie, 
ktorý je predmetom OKP. 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

20 Protokol o výstupnej kontrole. kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku) 

21 Čestné vyhlásenie o schopnosti vykonávať na vlastné 
náklady technické obhliadky na území ZSD, pred 
zahájením výroby, bez posunutia dodacej lehoty. 

originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii, 
podpísaný osobou oprávnenou 
podpisovať za záujemcu (resp. 
výrobný závod) 

Záujemca predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie špecifických kvalifikačných 
požiadaviek v slovenskom jazyku pokiaľ nie je pre vyhotovenie dokladu uvedené inak. 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. 

Kvalifikačná komisia (ďalej len ako „komisia“) uzná rovnocenný doklad alebo dokument vydaný 
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie špecifických 
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 21, ak ho už má k dispozícii, a ak je aktuálny.  
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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 21. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie špecifických kvalifikačných požiadaviek za skupinu 
spoločne. 

Záujemca môže na preukázanie špecifických 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 špecifických kvalifikačných požiadaviek. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať špecifické kvalifikačné požiadavky, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
špecifických kvalifikačných požiadaviek, musí predložiť doklad, na základe ktorého je oprávnená 
dodávať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu kvalifikácie, na ktorú boli zdroje záujemcovi 
poskytnuté. Ak záujemca preukázal špecifické 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. 

 


