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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 30 000 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 overená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii 

2. Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné 
tri uzavreté účtovné obdobia.  

Komisia bude posudzovať splnenie požadovanej výšky 
obratu z položky „Tržby z predaja vlastných výrobkov a 
služieb“, resp. „Tržby z predaja vlastných výrobkov“ a 
„Tržby z predaja služieb“ Výkazu ziskov a strát (podvojné 
účtovníctvo), resp. Výkazu o príjmoch a výdavkoch 
a Výkazu o majetku a záväzkoch (jednoduché 
účtovníctvo) 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 geodetických služieb poskytnutých za 
predchádzajúce  3 roky  doplnený potvrdeniami 
o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov, 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 dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie,  
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  

Obstarávateľ požaduje predložiť referencie súvisiace s 

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) 

 

alebo v bode 2. - čestné vyhlásenie 
záujemcu doplnené dokladom 
o dodaní, resp. kópiou zmluvy  
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energetickými stavbami, resp. zameraním 
energetických stavieb (líniových aj iných) podľa zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

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), alebo 
certifikáty v inom ako 
v slovenskom, českom, 
alebo anglickom jazyku preložené 
do slovenského jazyka 

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. 

 

 

alebo:  

Čestné vyhlásenie, že záujemca má zavedený systém 
ochrany a tvorby všetkých zložiek životného 
prostredia. 

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 

 

 

 

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

 

6. Údaj o priemernom ročnom počte zamestnancov a o 
počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri 
roky. 

rok 
počet riadiacich 

zamestnancov 

počet 

ostatných 

zamestnancov 

celkom 

1. rok       

2. rok       

3. rok       

 

originál čestného vyhlásenia, nie 
staršieho ako tri mesiace pred 
dňom, kedy ho záujemca predloží 
komisii 
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7. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má záujemca 
poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť  
subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných 
údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno 
a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 
pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum 
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.  
 

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

8. Údaj o strojovom a technickom vybavení, ktoré má 
záujemca k dispozícii na poskytnutie služby. 
Čestné vyhlásenie, že záujemca disponuje legálnym 
softvérovým vybavením potrebným pre dodanie 
služby: 
 

 SW Microstation alebo Power Draft 

 SW KOKEŠ 

 Univerzálna meracia stanica 
S  bezhranolovým meraním 

 Univerzálna meracia stanica  BEZ  
bezhranolového merania 
 

Pripojenie GPS – poskytovateľ zdroja diferenciálnych 
korekcií pri určovaní polohy pre prístroje 
s technológiou GNSS  
 

Zoznam vybavenia, originál, alebo 
osvedčená kópia zoznamu, nie 
staršieho ako tri mesiace pred 
dňom, kedy ho záujemca predloží 
komisii 
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9. Údaj o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb za 
poskytnutie služby.  
Požaduje sa predložiť osvedčenie/osvedčenia (podľa 
počtu uvedeného v tabuľke nižšie) autorizovaných 
geodetov v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 215/1995 
Z.z. o geodézii a kartografii pre činnosti: 
 
1) katastrálna geodézia - písm. a) až e)  
2) investičná geodézia - písm. d) až j) 
3) resp. celý rozsah § 6 
 
Súčasne sa požaduje predložiť čestné vyhlásenie, že 
požadované služby, ktoré sú predmetom kvalifikácie, 
viete zabezpečiť minimálnym počtom zamestnancov, 
ktorí disponujú osvedčením autorizovaných geodetov 
v zmysle ustanovení zákona č. 215/1995 Z.z. o 
geodézii a kartografii podľa tabuľky: 
 

Región 

Požadovaný rozsah podľa  
§ 6 zákona č. 215/1995 Z.z. 

písm.  
a) až e) 

písm.  
d) až j) 

Resp. celý 
rozsah  

§ 6 

Minimálny počet geodetov 

BRATISLAVA  I. 2 1 2 

BRATISLAVA II. 2 1 2 

ZÁPAD (TT,SE) 2 2 3 

SEVER (TN, PE) 2 2 3 

STRED (LV,NZ) 2 1 2 

NITRA 2 2 3 

JUH (KN,DS) 2 2 3 
 

Overená kópia osvedčenia 
/osvedčení. 

Podľa záujmu o rôzny počet 
regiónov sa požaduje predložiť 
požadovaný počet overených kópií 
osvedčení  autorizovaných 
geodetov v zmysle ustanovení 
zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii 
a kartografii podľa pravidla, že pre 
každý región je potrebné predložiť 
požadovaný počet osvedčení.  

Túto skutočnosť okrem osvedčení 
preukazuje záujemca aj 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. 

 

Originál, alebo osvedčená kópia 
čestného vyhlásenia, nie staršieho 
ako tri mesiace pred dňom, kedy ho 
záujemca predloží komisii. Záujemca 
sa preukáže požadovaným 
rozsahom podľa písm. a) až e), 
kumulatívne s písm. d) až j), alebo 
celým rozsahom § 6. 

 

 

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 



 
 

 

Kvalifikačný systém 
 

 

Geodetické služby 
22kv  

a stavebno-montážne práce 

 

a stavebno-montážne práce 
 

 

5/5   

   

   

Autor: Tím VO  

Dátum účinnosti: 01.04.2016  

Verzia: 2  

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 9 

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 9. 

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 poskytovať služby 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. 

 
 
 


