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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. Emil Halik
Telefón: +421 250612383
Email: emil.halik@zsdis.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL) :  http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-
tovarov- sluzieb-a-prac
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
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):  ZSD TVO
Kontaktná osoba: Ing. Emil Halik
Telefón: +421 250612383
Email: emil.halik@zsdis.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.zsdis.sk
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIU
DOKUMENTÁCIU
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36361518
Čulenova 6 , 816 47 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  ZSD TVO
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Honzová
Telefón: +421 250612562
Email: marcela.honzova@zsdis.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.zsdis.sk
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

Rovinné konzoly a oceľové súčasti
II.2)    DRUH ZÁKAZKY

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

SYSTÉMU
Rovinné konzoly a oceľové súčasti slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho 
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(NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.
II.4)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 44212300-2 
Doplnkový slovník: AA11-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44212380-6 
Doplnkový slovník: AA11-1 

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 má záujem sa kvalifikovať. 
2. Záujemca musí spĺňať základné kvalifikačné požiadavky týkajúce sa: 
2.1. osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti, 
2.2. špecifické kvalifikačné podmienky, osobitné kvalifikačné podmienky
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 podmienky 
4. Osobitné kvalifikačné podmienky 
Tieto dokumenty sú uverejnené na webovej adrese: 
http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacie-pre-dodavatelov-tovarov-sluzieb-a-prac/Verejne-obstaravanie

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 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

2015-KS-0009-EH
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:  Obstarávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať podľa
potreby kritériá a pravidlá tohto kvalifikačného systému. 
V prípade aktualizácie kvalifikačného systému obstarávateľ oznámi záujemcom, ktorí požiadali o zaradenie do 
kvalifikačného systému resp. boli kvalifikovaní ako dodávatelia zmeny v kritériách a pravidlách kvalifikačného 
systému. Na základe oznámenia zašlú dotknutí dodávatelia vyjadrenie, či súhlasia so zmenami v kritériách a 
pravidlách kvalifikačného systému a v prípade potreby súčasne predložia požadované dokumenty.

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. Záujemca požiada o kvalifikáciu v kvalifikačnom systéme ZSD prostredníctvom vyplneného elektronického formulára
Dotazník žiadateľa pre evidenciu do databázy potenciálnych dodávateľov spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a.s.(ďalej len "dotazník") 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 jednotlivé stupne, v ktorých žiada o kvalifikáciu. 
2. Ak je záujemca už registrovaný v dotazníku, obstarávateľ vezme do úvahy predchádzajúce akceptovanie 
registrácie. V dotazníku vyplní iba pole podľa bodu 1. 
3. Po vyplnení dotazníka žiadateľ dotazník odošle. Úspešné odoslanie a zaevidovanie dotazníka v informačnom 
systéme je momentom, keď záujemca požiadal o kvalifikáciu. 
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4. Po akceptovaní registrácie záujemcu v dotazníku bude záujemca vyzvaný v stanovenej lehote na predloženie 
dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie kvalifikačných požiadaviek so stanovením lehoty. 
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 
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. 
7. Záujemca je povinný umožniť vykonanie auditu v potrebnom rozsahu a poskytnúť potrebné informácie a 
ďalšiu súčinnosť. 
8. V prípade skupiny dodávateľov bude audit vykonaný u každého člena skupiny. 
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. 
10. Plnenie podmienok kvalifikácie zo strany kvalifikovaného dodávateľa je obstarávateľom podrobené 
systematickému vyhodnocovaniu. 
11. Ukončiť alebo pozastaviť kvalifikáciu možno iba z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém 
a sú uvedené vo VKP. 
12. Dodávatelia, ktorým bola ukončená alebo pozastavená kvalifikácia, sa nebudú môcť zúčastňovať verejných 
obstarávaní vyhlasovaných na základe kvalifikačného systému. 
13. Komunikačným jazykom medzi obstarávateľom a záujemcom je slovenský jazyk. 
14. Prostriedky a spôsob komunikácie medzi obstarávateľom a záujemcom určí obstarávateľ. 
15. Záujemca o kvalifikáciu môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v tomto oznámení na 
kontaktných adresách podľa bodu I.1) e-mailom alebo písomne. 
16. Záujemca o kvalifikáciu po zahájení kvalifikačného konania môže požiadať o vysvetlenie otázok súvisiacich 
skvalifikačným konaním na e-mailovej adrese: marcela.honzova@zsdis.sk, alebo písomne na adrese: 
Západoslovenská distribučná, a.s., Mgr. Marcela Honzová, tím VO, Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
Technické informácie: Ing. Michal Majerský, email: michal.majersky@zsdis.sk 
17.Obstarávateľ na obstaranie predmetu zákazky použije v tomto verejnom obstarávaní niektorý z postupov 
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) využijúc ustanovenie §80 
ods. 10 tohto zákona t.j. záujemcovia v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní sa vyberú z kvalifikovaných 
dodávateľov. 
18. Všetky podrobnejšie informácie týkajúce sa kritérií na vyhodnotenie ponúk, požiadaviek na predmet 
zákazky, spôsobu predkladania a náležitosti ponuky budú uvedené v súťažných podkladoch alebo v inej 
tendrovej dokumentácii alebo oznámení napr. vo výzve na predloženie ponuky. 
19. Obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa 
neprihliada. 
20. Ponuky a žiadosti o účasť možno predkladať len v slovenskom jazyku. Výsledkom obstarávania bude 
uzavretie kúpnej zmluvy alebo rámcovej dohody resp. rámcových dohôd. 
21. Zadávanie zákazky na základe tohto oznámenia postupom užšej súťaže alebo v rokovacím konaním bude 
realizované bez ich ďalšieho uverejňovania. 
22. Lehota na predloženie žiadostí o účasť uplynie dňa 01.12.2015 o 13:00 h. Predložením žiadosti o účasť 
sa rozumie aj žiadosť o zaradenie do tohto kvalifikačného systému, ktorá bola zrealizovaná podľa bodu 
3. uvedeného v tejto časti oznámenia resp. predloženie dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie 
kvalifikačných požiadaviek. 
23. Tomuto oznámeniu predchádzalo Pravidelné informatívne oznámenie - vybrané odvetvia uverejnené v 
Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie 2015/S 200-363242 dňa 15.10.2015 a Úradom pre Verejné 
obstarávanie vo vestníku VO č. 204/2015 zo dňa 15.10.2015 pod č. 20589-PRT.

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.3.3)    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
16.10.2015
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