
 
 

 

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM 
 

na zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre 
potreby SPP – distribúcia, a.s. 

 
Oznámenie 

____________________________________________________ 
 

1. Čo je to kvalifikačný systém a jeho podmienky  
 
Kvalifikačný systém je spôsob oslovenia potenciálnych dodávateľov formou predloženia dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok obstarávateľa pre zaradenie do kvalifikačného systému.  
 
Obstarávateľ:  
 

SPP - distribúcia, a.s. 
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa,  
vložka č.: 3481/B 
IČO: 35 910 739 
 

(ďalej len „obstarávateľ) vyhlasuje:  
 
Kvalifikačný systém na zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – 
distribúcia, a.s. (ďalej len „kvalifikačný systém“) pre stavby: 

1. Rekonštrukcie plynovodov a pripojovacích plynovodov (VTL,STL,NTL) 
2. Rekonštrukcie odberných plynových zariadení 

Výsledkom kvalifikačného systému bude vytvorenie a vedenie zoznamu kvalifikovaných zhotoviteľov na 
zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s. Zoznam 
kvalifikovaných zhotoviteľov bude slúžiť obstarávateľovi pri výbere zhotoviteľov pre jednotlivé zákazky. 
Výber zhotoviteľov pre jednotlivé zákazky bude prebiehať formou minitendrov (s použitím prieskumu trhu, 
rokovacieho konania alebo obchodnej verejnej súťaže v závislosti od predpokladanej ceny), oslovením 
kvalifikovaných zhotoviteľov. 
 
Kvalifikačný systém zahŕňa 2 stupne: 

1. stupeň - zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s. pre 
stavby: Rekonštrukcie plynovodov a pripojovacích plynovodov (VTL,STL,NTL) 

2. stupeň - zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s. pre 
stavby: Rekonštrukcie odberných plynových zariadení 

Ide o otvorený Kvalifikačný systém, do ktorého sa budú môcť zhotovitelia kvalifikovať kedykoľvek po dobu 
jeho platnosti, t.j. 3 roky a ktorí v rámci svojho predmetu podnikania poskytujú spracovanie a dodanie 
projektovej dokumentácie v rozsahu požadovanom obstarávateľom a splnia podmienky obstarávateľa pre 
zaradenie do kvalifikačného systému 
 

Kvalifikačný systém je zriadený na obdobie od 07.04.2014 do 07.04.2017.  

 
Kvalifikačný systém je vyhlásený v rámci neverejného obstarávania v súlade so súčasnou platnou 
legislatívou SR a podľa interných predpisov obstarávateľa.  
 



 
 

2. Postup kvalifikácie  
 
Kvalifikácia – jednotlivé fázy: 
 

1. fáza – Registrácia 
  
Záujemca potvrdí svoj záujem o účasť v Kvalifikačnom systéme mailom na emailovú adresu 
stela.lebedova@spp-distribucia.sk a zoltan.kralina@spp-distribucia.sk. V predmete e-mailu uvedie názov 
Kvalifikačného systému a kvalifikačný stupeň, do ktorého má záujem prihlásiť sa.  
 

2. fáza – Splnenie podmienok účasti  
 
Záujemcovi bude zaslaná Výzva na predloženie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ich 
splnenie vyhodnotí Komisia.                                                      
 

Úspešný zhotoviteľ nadobudne status „kvalifikovaný“ a bude zaradený do príslušného stupňa 
Kvalifikačného systému: 

1. stupeň - zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s. pre 
stavby: Rekonštrukcie plynovodov a pripojovacích plynovodov (VTL,STL,NTL) 

2. stupeň - zabezpečenie projektových a inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s. pre 
stavby: Rekonštrukcie odberných plynových zariadení 

 
Kvalifikovaný zhotoviteľ je povinný v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na 
splnenie podmienok účasti, tieto zmeny bezodkladne oznámiť obstarávateľovi. V prípade, ak nastane u 
zhotoviteľa akákoľvek zmena v predložených dokladoch a táto zmena nebude obstarávateľovi oznámená, 
obstarávateľ si vyhradzuje právo takéhoto zhotoviteľa vylúčiť z kvalifikačného systému. Takýto zhotoviteľ 
sa môže znovu zaradiť do kvalifikačného systému až po predložení aktualizovaných dokladov.  
 

V prípade, že obstarávateľ zamietne žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému bude písomne 
informovať záujemcu o kvalifikáciu o svojom rozhodnutí najneskôr do 15 dní od prijatia rozhodnutia o 
zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodov.  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje aktualizovať kritériá a pravidlá vedenia tohto kvalifikačného systému.  
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprizvať do súťaže zhotoviteľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom 
vzťahu s obstarávateľom dopustil porušenia zmluvných povinností. 
 
Obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže: 

 zhotoviteľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s obstarávateľom dopustil porušenia 
zmluvných povinností  alebo  

 ak zhotoviteľ v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s obstarávateľom s cenou 
predloženou v elektronickej aukcii a/alebo po rokovaní alebo  

 ak zhotoviteľ v predchádzajúcich súťažiach odmietol uzavrieť zmluvu s obstarávateľom, prípadne 
inak zmaril uzavretie zmluvy. 

 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo po uplynutí 1 roka kvalifikovaného zhotoviteľa vyzvať na predloženie 
dokladov potvrdzujúcich trvanie splnenia podmienok kvalifikácie, na základe ktorých bol zaradený do 
kvalifikačného systému.  
 
Obstarávateľ si vyhradzuje počas obdobia trvania kvalifikačného systému ukončiť kvalifikáciu zhotoviteľa z 
dôvodov:  

 zhotoviteľ prestane spĺňať niektorú z podmienok účasti kvalifikačného systému,  

 zhotoviteľ podstatne porušil zmluvné povinnosti,  

 obstarávateľ zistil u zhotoviteľa závažné porušenia odborných povinností,  
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Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému zhotoviteľovi spolu s 
dôvodom alebo dôvodmi umožňujúcimi vykonať tento postup minimálne 15 dní pred dňom ukončenia jeho 
kvalifikácie.  
 
Zhotoviteľ sa môže pokúsiť po dohode s obstarávateľom objektívne nedostatky odstrániť.  
 
Zhotoviteľ, ktorý bude vyradený z kvalifikačného systému sa môže (ak to povaha dôvodu vyradenia 
umožňuje) po odstránení nedostatkov opäť pokúsiť vstúpiť do kvalifikačného systému ak:  

 pominuli dôvody na základe ktorých zhotoviteľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti 
kvalifikačného systému,  

 zo strany zhotoviteľa došlo k náprave pri porušení zmluvných povinností, a túto nápravu písomne 
odsúhlasila oprávnená osoba za objednávateľa,  

 zo strany zhotoviteľa došlo k náprave pri porušení odborných povinností, a túto nápravu písomne 
odsúhlasila oprávnená osoba za objednávateľa. 
 
 

3. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania 
 

Predmetom obstarávania je súhrn činností a prác súvisiacich s vypracovaním projektovej dokumentácie, 

zabezpečením povolenia na uskutočnenie stavby (stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby a pod.) 

a autorského dohľadu pre: 
 

1. Rekonštrukcie plynovodov a pripojovacích plynovodov (VTL,STL,NTL)  

A) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,  pre stavebné povolenie a 
realizáciu stavby v rozsahu podľa  investičného zámeru objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, vrátane zabezpečenia všetkých 
vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy, prípadne iných organizácií potrebných 
k vydaniu územného rozhodnutia a/alebo povolenia na uskutočnenie stavby. Súčasťou projektovej 
dokumentácie bude aj plán BOZP vypracovaný v súlade s nariadením vlády SR č. 396//2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a rozpočet a výkaz výmer. 
Rozpočet a výkaz výmer budú spracované a ocenené cenníkom ODIS a podľa požiadaviek 
objednávateľa.  

Spôsob spracovania a dodania rozpočtu a výkazu výmer: 

 Rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný v programe ODIS. 

 Rozpočet a výkaz výmer musí byť dodaný v excelovských súboroch vytvorených exportom 
položiek z programu ODIS, 

 Objednávateľ požaduje dodať archívne súbory zákazky z programu ODIS (rozpočet) v tvare 
Zakxxx.txt a Zakxxx. zip, kde xxx  je číslo zákazky v programe ODIS. 

Spôsob spracovania a dodania rozpočtu a výkazu výmer bude špecifikovaný osobitne v súťažných 
podkladoch pre každú zadávanú zákazku. 

B)  Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a povolenia na uskutočnenie stavby (podľa 
druhu zákazky – potreba bude špecifikovaná v súťažných podkladoch)  

C)  Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa  požiadavky 
objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA – predpokladaný počet hodín výkonu AD bude špecifikovaný v súťažných podkladoch 
pre každú zákazku. 

 

Uvedený rozsah nie je fixný, a bude upresnený pri zadávaní jednotlivých zákaziek podľa potrieb a 
požiadaviek objednávateľa. 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Rekonštrukcie odberných plynových zariadení  

A)  Vypracovanie projektovej dokumentácie odberných plynových zariadení v rozsahu: textová časť, 
výkresová časť (vrátane axonometrie), fotodokumentácia OPZ, výpočet nákladov podľa požiadaviek 
objednávateľa, súhlas odberateľa s technických riešením. 

B)  Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa  požiadavky 
objednávateľa a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA – predpokladaný počet hodín výkonu AD bude špecifikovaný v súťažných podkladoch 
pre každú zákazku. 

 

Uvedený rozsah nie je fixný, a bude upresnený pri zadávaní jednotlivých zákaziek podľa potrieb a 
požiadaviek objednávateľa.  
 
  

4. Podmienky účasti  
 

Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania sa požaduje od navrhovateľa 
predloženie nasledujúcich dokladov: 

a) Doklad o oprávnení podnikať – oprávňujúci dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať 
službu, t.j. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, na ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie služby, dodanie tovaru alebo 
uskutočnenie prác alebo iný doklad o oprávnení podnikať. V prípade, že navrhovateľ je príslušník 
slobodného povolania predloží výpis zo štatistického registra. Navrhovateľ predloží originál dokladu, 
ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace, alebo úradne overenú kópiu takéhoto originálu. 

b) Písomné vyhlásenie, že nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností 
v predchádzajúcich 3 rokoch.  Navrhovateľ preukazuje splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením. 

c) Písomné vyhlásenie, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. Navrhovateľ preukazuje splnenie tejto podmienky čestným vyhlásením. 

d) Písomné vyhlásenie, že nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani 
nie je v obchodnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, navrhovateľ 
splnenie tejto podmienky preukazuje čestným vyhlásením. 

e) Písomné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii 
podľa zákonov predpisov platných v krajine jeho sídla, navrhovateľ splnenie tejto podmienky 
preukazuje čestným vyhlásením. 

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od navrhovateľa požaduje 
predloženie nasledujúcich dokladov: 

f) Kópia osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo predloženie čestného 
vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom navrhovateľa o tom, že navrhovateľ nie je platcom 
DPH. 

g) zoznam referencií (úspešne splnených zmlúv za vypracovanie projektovej dokumentácie) podobného 
charakteru ako je hlavná časť predmetu obstarávania: 

1. stupeň: 
Pre Vypracovanie projektovej dokumentácie VTL, STL a NTL plynovodov vrátane inžinierskej 
činnosti a autorského dohľadu sa požaduje: 
zoznam referencií úspešne splnených zmlúv za vypracovanie projektovej dokumentácie nových 
líniových stavieb plynovodov alebo rekonštrukcií líniových stavieb plynovodov vypracovaných 
a dodaných za obdobie od 2009 – do 2013. Objednávateľ neakceptuje v rámci predložených 
referencií havarijné projekty plynovodov a samostatné projekty len pripojovacích plynovodov a 
OPZ. V prípade, že ich navrhovateľ uvedie, budú tieto obstarávateľom vylúčené zo zoznamu 
referencií. Objednávateľ požaduje doložiť úspešne splnené zmluvy, ktorých zmluvná cena spolu 



 
 

(súčet všetkých cien zmlúv za vypracovanie projektovej dokumentácie podobného charakteru 
uvedených v zozname referencií) musí byť minimálne 20 000,- EUR bez DPH. V zozname 
referencií musí byť uvedený:  
 názov a miesto dodanej PD,  
 stručný popis a rozsah dodanej PD (resp. popis časti PD plynovodov ak PD rieši viac objektov), 

cena za dodanú projektovú dokumentáciu resp. cena časti PD plynovodov ak PD rieši viac 
objektov,  

 termín dodania PD,  
 objednávateľ a jeho adresa,  
 kontaktná osoba objednávateľa a jej telefónne spojenie, kde je možné referencie overiť.  
Na referencie, u ktorých nebudú uvedené všetky požadované informácie sa nebude prihliadať.   

2. stupeň: 
Pre Vypracovanie projektovej dokumentácie OPZ vrátane inžinierskej činnosti a autorského 
dohľadu sa požaduje: 
zoznam referencií úspešne splnených zmlúv za vypracovanie projektovej dokumentácie nových 
stavieb OPZ a pripojovacích plynovodov alebo rekonštrukcií OPZ a pripojovacích plynovodov 
vypracovaných a dodaných za obdobie od 2009 – do 2013. Objednávateľ neakceptuje v rámci 
predložených referencií havarijné projekty OPZ a pripojovacích plynovodov. V prípade, že ich 
navrhovateľ uvedie, budú tieto obstarávateľom vylúčené zo zoznamu referencií.  Objednávateľ 
požaduje doložiť minimálne dve (2) úspešne splnené zmluvy, pričom zmluvná cena jednotlivej 
referencie musí byť minimálne 2 000,- EUR bez DPH. V zozname referencií musí byť uvedený:  
 názov a miesto dodanej PD,  
 stručný popis a rozsah dodanej PD (resp. popis časti PD plynovodov ak PD rieši viac objektov), 

cena za dodanú projektovú dokumentáciu resp. cena časti PD plynovodov ak PD rieši viac 
objektov,  

 termín dodania PD,  
 objednávateľ a jeho adresa,  
 kontaktná osoba objednávateľa a jej telefónne spojenie, kde je možné referencie overiť.  
Na referencie, u ktorých nebudú uvedené všetky požadované informácie sa nebude prihliadať. 

Obstarávateľ požaduje od záujemcu predložiť zoznam referencií vo forme a na tlačive, ktoré bude 
prílohou výzvy na predloženie dokladov. 

h) Oprávnenie na výkon odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. 
o  autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov: 

1. stupeň: 
Pre   Vypracovanie   projektovej   dokumentácie   VTL,   STL  a   NTL  plynovodov vrátane 
inžinierskej činnosti a autorského dohľadu sa požaduje:  
Oprávnenie podľa § 5 odst. 1 písm. a) v kategórii A2 - Komplexné architektonické a inžinierske 
služby a súvisiace technické poradenstvo s výnimkou architektonických služieb. (Platí aj pôvodné 
autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii 2 alebo 3 
(Vodohospodárske stavby alebo Líniové vedenia a rozvody).  

2. stupeň: 
Pre Vypracovanie projektovej dokumentácie OPZ vrátane inžinierskej činnosti a autorského 
dozoru sa požaduje:  
Oprávnenie podľa § 5 odst. 1 písm. a) v kategórii A2 - Komplexné architektonické a inžinierske 
služby a súvisiace technické poradenstvo s výnimkou architektonických služieb. (Platí aj pôvodné 
autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii 2 alebo 3 
(Vodohospodárske stavby alebo Líniové vedenia a rozvody) alebo podľa § 5 odst. 1b) bod 4, 
v kategórii I4 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. (Platí aj 
pôvodné autorizačné osvedčenie vydané SKSI do 31.12.2004 v podkategórii: 5-1 
(Zdravotechnické zariadenia a inštalácie) alebo 5-5 (Plynové zariadenia). 

Obstarávateľ požaduje predloženie kópie "oprávnenia" s originálom podpisu a originálom pečiatky 
oprávnenej osoby alebo predloženie úradne overenej kópie "oprávnenia", overenie nesmie byť 
staršie ako 3 mesiace. 

 
 



 
 
Obstarávateľ po vyhodnotení dokladov pre splnenie podmienok účasti písomne oznámi záujemcovi jeho 
zaradenie do kvalifikačného systému resp. vylúčenie. 
 
 

5. Spôsob a miesto na predloženie dokladov  
 
Doklady požadované v rámci kvalifikačného systému musia byť predložené v súlade s týmto oznámením. 
Doklady musia byť predložené v papierovej forme.  
 
Záujemca je povinný predložiť doklady v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí 
obsahovať základné obchodné údaje záujemcu (obchodné meno a sídlo), adresu obstarávateľa, 
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „Kvalifikačný systém na zabezpečenie projektových a 
inžinierskych činností pre potreby SPP – distribúcia, a.s.“ a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“.  
 
Podrobnosti budú uvedené vo výzve na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti. 
 
Kontaktné osoby za obstarávateľa:  
 

Ing. Stela Lebedová,   e-mail: stela.lebedova@spp-distribucia.sk,  tel.: +421(2)6262 5166, 0918 596 935,  
Ing. Zoltán Kralina,  e-mail: zoltan.kralina@spp-distribucia.sk, tel.: +421(2)6262 5498.  
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť kvalifikačný systém, pričom dôvod zrušenia neoznamuje. Zrušenie 
kvalifikačného systému obstarávateľ oznámi spôsobom, akým bol vyhlásený.  
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