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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 

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

Osobitné kvalifikačné požiadavky 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 skúmaný predmet kvalifikácie 

v súlade s OKP pre ZSD, ktoré sú opísané v časti  

ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANÝCH PRÁC, ČINNOSTI PO 

VYKONANÍ DIELA a  POPIS POŽADOVANÝCH PRÁC 

NA STAVEBNÝCH OBJEKTOCH tohto dokumentu.   

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou 

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 podpísaného 
oprávnenou osobou 

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: 
Zmluvu o vykonávaní služieb za BOZP a OPP, 
osvedčenie  ABT (BT), osvedčenie TPO, oprávnenie 
vydané NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania 

kópia (akceptujeme doklady 
predložené v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku), alebo 
certifikáty v inom ako 
v slovenskom, českom, 
alebo anglickom jazyku preložené 
do slovenského jazyka 
 
Certifikát 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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4. Čestné vyhlásenie, že záujemca bude viazaný 
príslušným právom krajiny, v ktorej budú služby 
poskytované. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou 

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

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou 

6. Čestné vyhlásenie záujemcu ako dlho  už  predmet 
kvalifikácie poskytuje. 

 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou 

7. Čes      Č  Čestné vyhlásenie, že vaša spoločnosť je ochotná nechať 
vlastných zamestnancov, aby sa zúčastňovali na 
podporných školeniach potrebných pre poskytované 
služby. 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 environmentu. 

originál, alebo overená kópia 
čestného vyhlásenia podpísaného 
oprávnenou osobou 

8. Predložte organizačnú schému. kópia dokladu  

9. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone povolania v minimálnej výške 
100 000 eur. 

kópia poistnej zmluvy 

10. Platný preukaz lezca v zmysle vyhlášky MPSVR SR  
č. 147/2013Z.z. v znení neskorších predpisov (všetkých 
osôb, ktoré má záujemca k dispozícii) 
Predložte preukazy minimálne od 15tich osôb. 
 

kópie oprávnení, s originálnymi 
podpismi a pečiatkami držiteľov 
oprávnení 

11. Údaj o počte riadiacich zamestnancov a o počte 
zamestnancov s kvalifikáciou v zmysle vyhlášky MPSV 
SR č. 508/2009, (§20 - §23).  

Zoznam zamestnancov s uvedením 
pracovného zaradenia a kópie 
platných osvedčení 

 

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. 

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, 
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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 11 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 11. 

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 stavebné práce 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. 

ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANÝCH PRÁC 

 

- oznámenie vstupov na pozemky dotknutým vlastníkom/užívateľom pozemkov 

- vypracovanie VČP pre stavbu a jeho schválenie zástupcami ZSD, a.s. 

- dodanie, osadenie a udržiavanie dočasného dopravného a bezpečnostného značenia potrebného v                                  

súvislosti s  vykonávaním diela v súlade s platnými právnymi predpismi; 

- 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 predpismi; 
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- 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; 

- zabezpečenie staveniska pre sklad materiálu 

koordinácia prác a dodávok pri vykonávaní diela (spolupráca ohľadom dodávok ZSD, a.s. prípadne 

s inými  dodávateľmi) 

- vytýčenie inžinierskych sietí 

 

ČINNOSTI PO VYKONANÍ DIELA: 

 

- zakreslenie zmien do realizačného projektu pre vypracovanie Dokumentácie skutočného 

vyhotovenia 

- revízia podperného bodu / meranie uzemnenia 

- revízia líniovej stavby / vedenia 

- úradná skúška líniovej stavby / vedenia 

- správa z lezeckej kontroly 

- zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia (ak bude príslušným orgánom požadované) 

 

POPIS POŽADOVANÝCH PRÁC NA STAVEBNÝCH OBJEKTOCH 

 

STAVEBNÉ OBJEKTY :  Vonkajšie nadzemné vedenie VVN 

 

- demontáž vodičov, zemniaceho lana (kombinovaného zemniaceho lana)a izolátorových závesov 

- sklopenie a rozrezanie stožiara 

- búranie konštrukcii z betónu 

- odvoz betónovej suti a vybúraných hmôt na skládku/zberný dvor 

- odvoz nezhodnotiteľného odpadu na zberný dvor ( porcelánové izolátory ) 

- odovzdanie zhodnotiteľného odpadu zmluvnému partnerovi ZSD, a.s. 

- geodetické zameranie podperného bodu 

- výrub stromov a krovín (ak je potrebný) 

- hĺbenie jám strojne / ručne 

- úprava základovej špáry pred betonážou podľa skutočných geologických podmienok 

- paženie jám podľa projektovej dokumentácie 

- osadenie základového dielu stožiara podľa PD (viď súpis základov) 

- debnenie základových dosiek 

- spracovanie betónu podľa PD (viď súpis základov) 

- náter betónového vršku základového dielu 

- montáž nadzákladovej časti podperného bodu/stožiara 
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- uzemnenie základového dielu stožiara 

- oprava oceľovej konštrukcie pôvodného stožiara (zváranie vo výške) 

- odhrdzavenie , obrúsenie a očistenie ocele 

- náter oceľových častí stožiara 

- montáž vodičov a závesov  (ťahanie vodičov pomocou bŕzd) 

- práce na stožiaroch vo výškach pomocou pracovníkov s certifikátom lezca 

- montáž tlmičov vibrácií 

- montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek 

- zakotvenie alebo odkotvenie vodičov a zemniaceho lana 

 

 
 


