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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

Kategória: Výstavba a rekonštrukcia vzdušných vedení VVN - technologická časť a 
stavebno-montážne práce 

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. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 
predmet kvalifikačného systému týka za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od 
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 

Minimálna výška obratu určená ako aritmetický 
priemer za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti) v oblasti, ktorej sa predmet 
kvalifikácie týka, nesmie byť nižší ako 500 000 eur bez 
DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (k 
prepočtu sa použije kurz  Európskej centrálnej banky 
platný v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení 
KS na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ“. 

originál, alebo overená kópia čestného 
vyhlásenia podpísaného oprávnenou 
osobou 

2. 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 a 
výdavkoch (fyzické osoby) alebo z iných dokladov. 

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 
dokumenty nenachádzajú 
kompletné 

3. Zoznam stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami 
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením 
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia 
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak 
odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
tohto zákona, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá 
k dispozícii, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie,  alebo zmluvný vzťah, na základe 

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) 
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ktorého boli uskutočnené.  

Požadujú sa predložiť minimálne  tri referencie na 
Výstavbu a/alebo rekonštrukciu vzdušných 
vedení VVN - technologická časť a stavebno-
montážne práce s celkovou minimálnou výškou 
referencií  150 000  eur bez DPH. 

4. 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. 

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

5. 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. 

Ako iný dôkaz 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 
prostredia za posledné 3 roky, ... 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť dodržiavanie 
zavedeného ekvivalentného systému enviromentálneho 
riadenia pri externom audite žiadateľa o kvalifikáciu. 

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

6. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 
kvalifikácii. 
a) platné osvedčenie o Odbornej spôsobilosti 
elektrotechnika na riadenie činnosti v zmysle vyhlášky 
MPSV SR č. 508/2009, (§23 bez obmedzenia, potrebný 
na „B - príkaz na 110kV“) 

b) platné osvedčenie odborne spôsobilej osoby na 
vykonávanie činnosti "stavbyvedúci" - Činnosť: 
Inžinierske stavby, členenie: energetické a iné líniové 
stavby) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  

kópie oprávnení, s originálnymi 
podpismi a pečiatkami držiteľov 
oprávnení 
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7. Údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má 
záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 
 
 

Strojové 
vybavenie 

 

Technické  
údaje 

všeobecne * 
(výkon, m3, t) 

Vlastné 
kapacity 
(počet) 

Cudzie 
kapacity 
(počet) 

Ťahacia súprava 
(TESMEC – 
naviják) 

   

Ťahacia súprava 
(TESMEC – brzda) 

   

Montážne vozidlo    

Nákladné vozidlo 
+ HR 
 

   

Výkopový stroj    

Montážna plošina    

Žeriav       

Iné... 
 
 

   

Zoznam (tabuľka), podpísaný 
osobou oprávnenou podpisovať za 
záujemcu 

Záujemca predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie špecifických 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. 

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 7 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 7. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie špecifických 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 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 
uskutočňovať práce 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. 


