Evidenčné číslo obstarávania: KO- KS-138-16

Oznámenie
o vyhlásení kvalifikačného systému
pre obstarávanie stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP

1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“)
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4254, +421 905 472 331
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 62 62 4256, +421 907 673 530,
Akékoľvek otázky ku kvalifikačnému systému a žiadosti o vysvetlenie, prosím, adresujte uvedeným
kontaktným osobám počas doby platnosti kvalifikačného systému podľa bodu 3. tohto oznámenia.

2.

Názov kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém pre obstarávanie stavebných prác pre potreby spoločnosti SPP (ďalej len
„kvalifikačný systém“)

3.

Platnosť kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém sa zriaďuje na obdobie 3 rokov s platnosťou od 15.11.2016 do 14.11.2019.
Dodávatelia môžu požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek v priebehu platnosti
kvalifikačného systému. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo platnosť kvalifikačného systému predĺžiť.

4.

Základné informácie o kvalifikačnom systéme
Účelom zriadenia kvalifikačného systému je vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov pre
uskutočnenie stavebných prác pre potreby spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len
„Spoločnosť SPP“). Kvalifikačný systém má slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov pre
jednotlivé zákazky na zhotovenie stavieb, vykonanie rekonštrukcií stavieb a stavebných opráv na
stavebných objektoch vo vlastníctve Spoločnosti SPP nachádzajúcich sa na celom území SR. Zložením
ide prevažne o pozemné stavby charakteru nebytové budovy, najmä budovy pre administratívu, správu
a na riadenie a ďalšie súvisiace objekty (napr. inžinierske siete, dopravné objekty, oplotenia a pod.)
Upozornenie: Kvalifikačný systém neslúži pre zabezpečenie stavebných prác na líniových
stavbách plynovodov, ktoré buduje a spravuje spoločnosť SPP – distribúcia a.s.
Spoločnosť SPP bude pri výberoch zhotoviteľov stavieb prednostne vyzývať na predloženie ponuky
dodávateľov zaradených do kvalifikačného systému (ďalej len „kvalifikovaný dodávateľ“) bez potreby
ďalšieho preukazovania splnenia podmienok účasti v jednotlivých obstarávaniach.
Kvalifikačný systém je otvorený po celú dobu jeho trvania a potenciálni dodávatelia sú oprávnení
požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému kedykoľvek počas jeho platnosti (žiadateľ o zaradenie
o do kvalifikačného systému ďalej len „žiadateľ“).
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Do kvalifikačného systému budú zaradení potenciálni dodávatelia, ktorí Spoločnosti SPP podajú žiadosť
o zaradenie do kvalifikačného systému, a ktorí preukážu, že v rámci svojho predmetu podnikania sú
oprávnení vykonávať stavebné práce v rozsahu požadovanom Spoločnosťou SPP a spĺňajú ďalšie
podmienky Spoločnosti SPP pre zaradenie do kvalifikačného systému v súlade s týmto Oznámením.
Kvalifikačný systém, ani zaradenie kvalifikovaného dodávateľa do tohto systému, nenahrádza samotný
proces obstarávania jednotlivých zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a nezaväzuje Spoločnosť
SPP k uzavretiu obchodného záväzkového vzťahu s kvalifikovaným dodávateľom.
5.

Kategorizácia stavebných prác v rámci kvalifikačného systému
Kvalifikačný systém sa člení na 5 kategórií v závislosti od charakteru obstarávaných stavebných prác.
Potenciálni dodávatelia sú oprávnení požiadať o zaradenie do kvalifikačného systému pre jednu alebo
niekoľko nasledovných kategórií stavebných prác:
Kategória č. 1: Realizácia celej stavby charakteru „Všeobecné stavby“ (pozemné stavby charakteru
nebytové budovy, najmä budovy pre administratívu, správu a na riadenie vrátane súvisiacich
inžinierskych, energetických, dopravných a iných stavieb).
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č.1 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre zákazky na
uskutočnenie stavebných prác charakteru „Všeobecné stavby“.
Kategória č. 2: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Zdravotechnické zariadenia a
inštalácie“.
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 2 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre zákazky na
realizáciu stavieb alebo častí stavieb týkajúcich sa vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácie
a zdravotechnických zariadení.
Kategória č. 3: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Vykurovacie,
vzduchotechnické zariadenia“.

klimatizačné a

Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 3 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre zákazky na
realizáciu stavieb alebo častí stavieb týkajúcich sa rozvodov vykurovania, klimatizácie a
vzduchotechnických zariadení vrátane inštalácie vykurovacích, klimatizačných a vzduchotechnických
zariadení.
Kategória č. 4: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Elektrotechnické zariadenia“.
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 4 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre zákazky na
realizáciu stavieb alebo častí stavieb týkajúcich sa vnútorných a vonkajších rozvodov elektrickej energie
vrátane inštalácie elektrických zariadení.
Kategória č. 5: Realizácia stavieb alebo častí stavieb charakteru „Tepelné a plynové zariadenia“.
Dodávatelia kvalifikovaní v Kategórii č. 5 budú vyzývaní na predloženie ponuky pre zákazky na
realizáciu stavieb alebo častí stavieb týkajúcich sa vnútorných a vonkajších rozvodov tepelných a
plynových zariadení, vrátane inštalácie tepelných a plynových zariadení.
6.

Základné údaje o predpokladanom obsahu a rozsahu obstarávaných stavebných prác a dodávok
počas platnosti kvalifikačného systému:
Kvalifikačný systém bude slúžiť Spoločnosti SPP pri výbere dodávateľov pre jednotlivé zákazky na
zhotovenie stavieb, rekonštrukcií stavieb a vykonanie stavebných opráv v niektorej z vyššie uvedených
kategórií stavebných prác v nasledovnom rozsahu:
-

neivestičné stavebné práce, ktorými sa zabezpečuje údržba stavebných objektov

-

investičné stavebné práce a dodávky, ktorými sa zabezpečuje zhotovovanie a rekonštrukcie
všeobecných stavieb, (napr. rekonštrukcie striech, fasád, dispozičné zmeny vnútorných
priestorov a pod.).

Súčasťou dodania stavebných prác bude spravidla aj:
-

zabezpečenie ochrany existujúcich inžinierskych sietí počas vykonávania (zhotovenia) stavby;
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-

-

-

povinnosť dodávateľa nakladať s odpadmi vzniknutými počas vykonávania (zhotovenia) stavby a
odovzdať ich oprávnenej osobe na zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných
listov odpadov" podľa vyhl. č.366/2015 Z. z. v platnom znení a vyhl. č.365/2015 Z. z. v platnom
znení. Výnos dosiahnutý z prípadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny bude
majetkom Spoločnosti SPP;
vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci celej stavby;
vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach vo výkresovej
a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme;
vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych
predpisov a STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie k stavbe, sprievodnej
technickej dokumentácie a dokladov preukazujúcich zhodu s určenými technickými podmienkami,
t.j. atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných
údajov, osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu
zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov,
záručných listov atď.
vybudovanie a demontáž zariadenia staveniska,
poistenie stavby.

Obsah a rozsah stavebných prác pre konkrétny proces obstarávania bude spresnený pri zadávaní
jednotlivých zákaziek podľa potrieb a požiadaviek Spoločnosti SPP. Predmet konkrétneho
obstarávania bude spravidla zadefinovaný vypracovanou projektovou dokumentáciou.
7.

Požadované minimálne zmluvné podmienky Spoločnosti SPP pre realizáciu stavebných prác :
Súčasťou každej uzatvorenej zmluvy o dielo (ktorá môže byť uzavretá aj formu vystavenia objednávky
zo strany Spoločnosti SPP a jej následnej akceptácie zo strany dodávateľa, ďalej len „zmluva“), budú
Všeobecné obchodné podmienky Spoločnosti SPP na vykonanie diela (ďalej len „VOP SPP“).
Akceptácia VOP SPP zo strany žiadateľa je podmienkou jeho zaradenia do kvalifikačného systému.
VOP SPP sú uvedené v prílohe č. 3 tohto Oznámenia.
Lehota splatnosti faktúr bude 60 dní odo dňa ich doručenia Spoločnosti SPP.

8.

Podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov:

8.1 Osobné postavenie:
Žiadateľ o zaradenie do kvalifikačného systému musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a)

žiadateľ musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu stavebných prác zodpovedajúcich
príslušnej kategórii kvalifikačného systému, uvedenej v žiadosti žiadateľa o zaradenie do
kvalifikačného systému (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom príslušnej
kategórie kvalifikačného systému),

b)

žiadateľ, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol právoplatne
odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky trestný čin,

c)

žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, daňové nedoplatky v Slovenskej republike a/alebo v štáte jeho
sídla alebo miesta podnikania,

d)

na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)

žiadateľ sa v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti o zaradenie do kvalifikačného
systému nedopustil závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností
alebo závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
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f)

žiadateľ sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom so Spoločnosťou
SPP nedopustil podstatného porušenia svojich zmluvných povinností.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa písm. a) žiadateľ predloží scan dokladu o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom príslušnej kategórie kvalifikačného
systému, t.j. scan výpisu z obchodného registra alebo iného dokladu o oprávnení podnikať, nie
staršieho ako tri mesiace;
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa písm. b)
až f) žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 tohto Oznámenia.
V prípade, ak vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predložených čestných vyhlásení alebo
pravosti predložených odkladov, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať žiadateľa o predloženie
originálu dokladov preukazujúcich niektorú z podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 8.1
písmena a) – d), nie staršieho ako 3 mesiace, a to v prípade podmienky:
-

podľa písm. a) - originálu dokladu o oprávnení podnikať;

-

podľa písm. b) – originálu výpisu z registra trestov;

-

podľa písm. c) – originálov potvrdení Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a miestneho
príslušného daňového úradu, o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované
daňové nedoplatky;

-

podľa písm. d) – originálu potvrdenia príslušného súdu, že na žiadateľa nie je vyhlásený konkurz, nie
je v reštrukturalizácii, že nie je v likvidácii a ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

8.2 Finančné a ekonomické postavenie:
Žiadateľ musí preukázať finančné a ekonomické postavenie predložením scanu osvedčenia o registrácii
platiteľa pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo predložením scanu čestného vyhlásenia žiadateľa,
podpísaného štatutárnym zástupcom žiadateľa, o tom, že žiadateľ nie je platiteľom DPH.
8.3 Technická a odborná spôsobilosť
Žiadateľ musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa kategórie stavebných prác, pre
ktorú žiada o zaradenie do kvalifikačného systému, nasledovne:
a) Pre Kategóriu č.1 „Všeobecné stavby“ musí žiadateľ preukázať technickú alebo odbornú
spôsobilosť predložením:
1.

-

zoznamu uskutočnených stavebných prác (referencií), za päť (5) rokov bezprostredne
predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými
žiadateľ preukáže realizáciu minimálne piatich (5) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác
podobného charakteru ako je predmet stavebných činností zaradených do Kategórie č. 1
(stavebné práce pre nebytové budovy - budovy pre administratívu, správu a na riadenie), a to
formou referenčných listov, pričom referenčné listy musia byť predložené min. od dvoch (2)
rôznych odberateľov. Zmluvná cena predložených referencií musí byť spolu minimálne vo výške
80 000,- Eur bez DPH, pričom musí byť predložená aspoň jedna referencia v minimálnej
hodnote 30 000,- EUR bez DPH.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne nasledovné náležitosti:
obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ realizoval stavebné práce,
kontaktnú osobu odberateľa (v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová
adresa),
názov predmetu zmluvy a miesto realizácie stavebných prác,
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-

krátky opis zrealizovaných stavebných prác, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo
o uskutočnenie stavebných prác podobného charakteru ako je predmet stavebných prác
zaradených do Kategórie č. 1,
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
dátum ukončenia zmluvy,
vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? (áno/nie),
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné
plnenie? (áno/nie)

-

Vzor referenčného listu tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia.
V prípade, že stavebné práce boli v rozhodnom období poskytnuté žiadateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval stavebné práce žiadateľ.
2. údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
vedenie a uskutočňovanie stavebných prác, a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním:
10 pozemné stavby, alebo
20 inžinierske stavby a
30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb;
(pri osvedčeniach vydaných od 1.1.2009 sa členenie odborných zameraní neuvádza).
Uvedené doklady musia byť predložené ako scany osvedčení s originálnym odtlačkom pečiatky
a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia spolu so scanom originálu čestného vyhlásenia
žiadateľa, v ktorom žiadateľ uvedie, v akom pracovnom vzťahu k nemu je odborne spôsobilá
osoba (v pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom obdobnom vzťahu), podpísaného osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa.
b) Pre Kategóriu č.2 „Zdravotechnické zariadenia a inštalácie“ musí žiadateľ preukázať
technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1.

-

zoznamu uskutočnených stavebných prác (referencií) za päť (5) rokov predchádzajúcich dňu
predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ preukáže
realizáciu minimálne troch (3) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác podobného
charakteru ako je predmet stavebných prác pre Kategóriu č. 2 (stavby charakteru
„Zdravotechnické zariadenia a inštalácie“), a to formou referenčných listov, pričom referenčné
listy musia byť predložené min. od dvoch (2) rôznych odberateľov. Zmluvná cena predložených
referencií musí byť spolu minimálne vo výške 30 000,- Eur bez DPH.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne nasledovné náležitosti:
obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ realizoval stavebné práce,
kontaktnú osobu odberateľa (v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová
adresa),
názov predmetu zmluvy a miesto realizácie stavebných prác,
krátky opis zrealizovaných stavebných prác, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo
o uskutočnenie stavebných prác podobného charakteru ako je predmet stavebných prác
zaradených do Kategórie č. 2,
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
dátum ukončenia zmluvy,
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-

vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? (áno/nie),
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné
plnenie? (áno/nie)
Vzor referenčného listu bude tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia.
V prípade, že stavebné práce boli v rozhodnom období poskytnuté žiadateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval stavebné práce žiadateľ.

2.

údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
vedenie a uskutočňovanie stavebných prác, a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním 30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (pri osvedčeniach vydaných od
1.1.2009 sa členenie odborných zameraní neuvádza).
Uvedené doklady musia byť predložené ako scany osvedčení s originálnym odtlačkom pečiatky
a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia spolu so scanom originálu čestného vyhlásenia
žiadateľa, v ktorom žiadateľ uvedie, v akom pracovnom vzťahu k nemu je odborne spôsobilá
osoba (v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu), podpísaného osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa.

c) Pre Kategóriu č.3 „Vykurovacie, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia“ musí žiadateľ
preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
1.

-

zoznamu uskutočnených stavebných prác (referencií) za päť (5) rokov predchádzajúcich dňu
predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ preukáže
realizáciu minimálne troch (3) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác podobného
charakteru ako je predmet stavebných prác pre Kategóriu č. 3 (stavby charakteru „Vykurovacie,
klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia“), a to formou referenčných listov, pričom
referenčné listy musia byť predložené min. od dvoch (2) rôznych odberateľov. Zmluvná cena
predložených referencií musí byť spolu minimálne vo výške 30 000,- Eur bez DPH.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne nasledovné náležitosti:
obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ realizoval stavebné práce,
kontaktnú osobu odberateľa (meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová adresa),
názov predmetu zmluvy a miesto realizácie stavebných prác,
krátky opis zrealizovaných stavebných prác, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo
o uskutočnenie stavebných prác podobného charakteru ako je predmet stavebných prác
zaradených do Kategórie č. 3,
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
dátum ukončenia zmluvy,
vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? (áno/nie),
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné
plnenie? (áno/nie)
Vzor referenčného listu bude tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia.
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V prípade, že stavebné práce boli v rozhodnom období poskytnuté žiadateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval stavebné práce žiadateľ.
2.

údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
vedenie a uskutočňovanie stavebných prác, a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním 30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (pri osvedčeniach vydaných od
1.1.2009 sa členenie odborných zameraní neuvádza).
Uvedené doklady musia byť predložené ako scany osvedčení s originálnym odtlačkom pečiatky
a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia spolu so scanom originálu čestného vyhlásenia
žiadateľa, v ktorom žiadateľ uvedie, v akom pracovnom vzťahu k nemu je odborne spôsobilá
osoba (v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu), podpísaného osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa.

Pre Kategóriu č.4 „Elektrotechnické zariadenia“ musí žiadateľ preukázať technickú alebo
odbornú spôsobilosť predložením:

d)

1.

-

zoznamu uskutočnených stavebných prác (referencií) za päť (5) rokov predchádzajúcich dňu
predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ preukáže
realizáciu minimálne troch (3) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác podobného
charakteru ako je predmet stavebných prác pre Kategóriu č. 4 (stavby charakteru
„Elektrotechnické zariadenia“), a to formou referenčných listov, pričom referenčné listy musia
byť predložené min. od dvoch (2) rôznych odberateľov. Zmluvná cena predložených referencií
musí byť spolu minimálne vo výške 25 000,- Eur bez DPH.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne nasledovné náležitosti:
obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ realizoval stavebné práce,
kontaktnú osobu odberateľa (v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová
adresa),
názov predmetu zmluvy a miesto realizácie stavebných prác,
krátky opis zrealizovaných stavebných prác, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo
o uskutočnenie stavebných prác podobného charakteru ako je predmet stavebných prác
zaradených do Kategórie č. 4,
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
dátum ukončenia zmluvy,
vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? (áno/nie),
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné
plnenie? (áno/nie)
Vzor referenčného listu bude tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia.
V prípade, že stavebné práce boli v rozhodnom období poskytnuté žiadateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval stavebné práce žiadateľ.

2.

údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
vedenie a uskutočňovanie stavebných prác, a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
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Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním 30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (pri osvedčeniach vydaných od
1.1.2009 sa členenie odborných zameraní neuvádza).
Uvedené doklady musia byť predložené ako scany osvedčení s originálnym odtlačkom pečiatky
a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia spolu so scanom originálu čestného vyhlásenia
žiadateľa, v ktorom žiadateľ uvedie, v akom pracovnom vzťahu k nemu je odborne spôsobilá
osoba (v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu), podpísaného osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa.
e) Pre Kategóriu č.5 „Tepelné a plynové zariadenia“ musí žiadateľ preukázať technickú alebo
odbornú spôsobilosť predložením:
1.

-

zoznamu uskutočnených stavebných prác (referencií) za päť (5)rokov predchádzajúcich dňu
predloženia žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému, ktorými žiadateľ preukáže
realizáciu minimálne troch (3) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác podobného
charakteru ako je predmet stavebných prác pre Kategóriu č. 5 (stavby charakteru „Tepelné
a plynové zariadenia“), a to formou referenčných listov, pričom referenčné listy musia byť
predložené min. od dvoch (2) rôznych odberateľov. Zmluvná cena predložených referencií musí
byť spolu minimálne vo výške 25 000,- Eur bez DPH.
Každý z predložených referenčných listov musí byť potvrdený odberateľom a musí obsahovať
minimálne nasledovné náležitosti:
obchodné meno a sídlo odberateľa, pre ktorého žiadateľ realizoval stavebné práce,
kontaktnú osobu odberateľa (v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, tel. číslo a e – mailová
adresa),
názov predmetu zmluvy a miesto realizácie stavebných prác,
krátky opis zrealizovaných stavebných prác, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že išlo
o uskutočnenie stavebných prác podobného charakteru ako je predmet stavebných prác
zaradených do Kategórie č. 5,
celkovú zmluvnú cenu v Eur bez DPH,
dátum ukončenia zmluvy,
vyjadrenie spokojnosti odberateľa v nasledovnom rozsahu (pre účely splnenia podmienok
účasti sa bude brať do úvahy iba referencia s kladným vyjadrením spokojnosti odberateľa):
1. Bolo referenčné plnenie zo strany dodávateľa dodané riadne a včas? (áno/nie),
2. Boli zo strany dodávateľa dodržané ďalšie zmluvné podmienky vzťahujúce sa na referenčné
plnenie? (áno/nie)
Vzor referenčného listu bude tvorí prílohu č. 2 tohto Oznámenia.
V prípade, že stavebné práce boli v rozhodnom období poskytnuté žiadateľom len z časti (napr.
člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z referenčného listu zrejmé, v akom
finančnom objeme realizoval stavebné práce žiadateľ.

2.

údajov o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
vedenie a uskutočňovanie stavebných prác, a to predložením autorizačného osvedčenia
vydaného SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu:
Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním 30 technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (pri osvedčeniach vydaných od
1.1.2009 sa členenie odborných zameraní neuvádza).
Uvedené doklady musia byť predložené ako scany osvedčení s originálnym odtlačkom pečiatky
a originálnym podpisom držiteľa osvedčenia spolu so scanom originálu čestného vyhlásenia
žiadateľa, v ktorom žiadateľ uvedie, v akom pracovnom vzťahu k nemu je odborne spôsobilá
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osoba (v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu), podpísaného osobou
oprávnenou konať v mene žiadateľa.

9. Náležitosti, forma a spôsob predkladania žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí byť predložená v súlade s podmienkami
ustanovenými v tomto Oznámení.
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady musia byť predložené v
elektronickej forme (ako scany dokumentov) prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy kontaktných
osôb Spoločnosti SPP:
- Ing. Jana Kozakovičová, e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk, tel.: 02/6262 4254, 0905 472 331,
- Ing. Jaroslava Iglárová, e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk, tel.: 02/6262 4256, 0907 673 530,
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
1) Krycí list s nasledovnými údajmi:
a) Obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa;
b) Kontaktná osoba a kontaktné údaje žiadateľa;
c) Názov kvalifikačného systému;
d) Vymedzenie kategórií kvalifikačného systému, do ktorých má žiadateľ záujem byť zaradený;
e) Dátum a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa.
Vzor krycieho listu tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia.
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode č. 8 tohto Oznámenia.
3) Čestné vyhlásenie žiadateľa:
a) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tomto
Oznámení,
b) že všetky žiadateľom predložené doklady a údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné,
c) že žiadateľ v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami
Spoločnosti SPP pre vykonanie diela.
Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 5 tohto Oznámenia.
4) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu č. 14 tohto Oznámenia.
Ak žiadosť o zradenie do kvalifikačného systému predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie
podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, za každého člena skupiny dodávateľov osobitne
a splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti alebo finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
10. Vyhodnotenie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému vrátane splnenia podmienok účasti posudzuje výberová
komisia zriadená Spoločnosťou SPP.
Komisia pri posúdení žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému preverí:
a) či je žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému úplná a správna (či obsahuje všetky
náležitosti stanovené v oznámení o vyhlásení kvalifikačného systému)
b) správnosť a úplnosť predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších
požadovaných dokladov;
c) či žiadateľ splnil podmienky účasti pre zaradenie do kvalifikačného systému (resp. do príslušnej
kategórie kvalifikačného systému uvedenej v žiadosti).
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V prípade, ak bude mať žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nedostatky, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo písomne vyzvať žiadateľa na ich odstránenie v primeranej lehote stanovenej vo výzve.
Vždy, ak vznikne dôvodná pochybnosť o pravdivosti predloženého čestného vyhlásenia žiadateľa alebo
pochybnosť o tom, či žiadateľ alebo kvalifikovaný dodávateľ spĺňa podmienky účasti pre zaradenie do
kvalifikačného systému, alebo ak z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vyzvať žiadateľa, aby v primeranej
lehote stanovenej vo výzve, predložil Spoločnosti SPP doklady preukazujúce pravdivosť jeho čestného
vyhlásenia alebo predložil vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti. Právo podľa predchádzajúcej vety si Spoločnosť SPP vyhradzuje aj voči kvalifikovanému
dodávateľovi, a to kedykoľvek po jeho zaradení do kvalifikačného systému.
Do kvalifikačného systému bude zaradený žiadateľ, ktorý súčasne splnil všetky nasledujúce
podmienky:
a) predložil Spoločnosti SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému žiadosť o zradenie do
kvalifikačného systému,
b) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému je úplná a správna v súlade
s podmienkami uvedenými v tomto Oznámení o zriadení kvalifikačného systému,
c) žiadateľ splnil všetky podmienky účasti stanovené v tomto Oznámení o zriadení kvalifikačného
systému.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zamietnuť žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému,
ak:
a) predložená žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému nie je úplná a správna a žiadateľ
neodstránil vytýkané nedostatky v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP,
b) žiadateľ nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nepredložil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti
SPP,
c) žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok účasti stanovených v tomto Oznámení o vyhlásení
kvalifikačného systému,
d) žiadateľ vo svojej žiadosti alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje
alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady,
e) žiadateľ je zaradený do zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného
Spoločnosťou SPP,
f)
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista žiadateľa bol štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu dodávateľov s negatívnym
hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP, a to v čase zaradenia tohto subjektu do zoznamu
dodávateľov s negatívnym hodnotením,
g) štatutárny orgán žiadateľa, člen štatutárneho orgánu žiadateľa alebo prokurista žiadateľa je,
alebo v predchádzajúcich troch rokoch bol štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu subjektu, ktorý nespĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa bodu 8.1 písmena
e) a f) tohto Oznámenia.
Rozhodnutie o zaradení resp. nezaradení žiadateľa do kvalifikačného systému je výlučne v pôsobnosti
Spoločnosti SPP. Rozhodnutie sa žiadateľovi písomne oznámi najneskôr 15 dní odo dňa doručenia
úplnej a správnej žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému. V prípade, ak Spoločnosť SPP žiadosť
o zaradenie do kvalifikačného systému zamietne, súčasťou písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti
bude uvedenie dôvodov nezaradenia žiadateľa do kvalifikačného systému.

11. Informačná povinnosť kvalifikovaného dodávateľa
Po zaradení do kvalifikačného systému je kvalifikovaný dodávateľ povinný oznámiť Spoločnosti SPP
všetky zmeny v skutočnostiach uvádzaných v predložených dokladoch na preukázanie splnenia
podmienok účasti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie podmienok účasti tohto dodávateľa, a to
bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď k takejto zmene došlo.
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12. Vylúčenie dodávateľa z kvalifikačného systému
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo počas obdobia trvania kvalifikačného systému vylúčiť dodávateľa
z kvalifikačného systému z nasledovných dôvodov:
a) kvalifikovaný dodávateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok účasti, stanovených v tomto Oznámení
o vyhlásení kvalifikačného systému;
b) kvalifikovaný dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti voči Spoločnosti SPP podstatným
spôsobom;
c) kvalifikovaný dodávateľ sa dopustil závažného porušenia svojich odborných povinností;
d) kvalifikovaný dodávateľ bol na základe interného hodnotenia Spoločnosti SPP zaradený do
zoznamu dodávateľov s negatívnym hodnotením;
e) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo prokurista kvalifikovaného dodávateľa je
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu subjektu zaradeného do zoznamu
dodávateľov s negatívnym hodnotením vedeného Spoločnosťou SPP, alebo bol štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu takéhoto subjektu v čase jeho zaradenia do zoznamu
dodávateľov s negatívnym hodnotením;
f) v priebehu trvania kvalifikačného systému sa dodatočne zistí, že kvalifikovaný dodávateľ vo svojej
žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému alebo jej prílohách uviedol nepravdivé alebo
zámerne skreslené údaje alebo predložil falšované alebo pozmenené doklady;
g) Spoločnosť SPP v priebehu trvania kvalifikačného systému vyzvala kvalifikovaného dodávateľa na
predloženie, vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a
dodávateľ nepredložil požadované doklady alebo požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
v lehote stanovenej vo výzve Spoločnosti SPP.
Rozhodnutie o vylúčení dodávateľa z kvalifikačného systému spolu s uvedením dôvodov vylúčenia bude
dotknutému dodávateľovi písomne oznámené. V prípade, ak dodávateľ, ktorý bol vylúčený z kvalifikačného
systému, do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení preukáže spoločnosti SPP, že odstránil
nedostatky, ktoré boli dôvodom vylúčenia, môže byť opätovne zaradený do kvalifikačného systému.
Posúdenie splnenia podmienky pre opätovné zaradenie vylúčeného dodávateľa do kvalifikačného systému
je plne v pôsobnosti Spoločnosti SPP.
13. Komunikácia a dorozumievanie v rámci kvalifikačného systému
Žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému a požadované doklady sa predkladajú v slovenskom jazyku.
V prípade, ak niektorý z dokumentov predkladaných v žiadosti bol vyhotovený v inom ako slovenskom
jazyku alebo českom jazyku, je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj jeho preklad do slovenského jazyka.
V prípade zistenia rozdielov medzi slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť
slovenské znenie. Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od žiadateľa
úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu dokumentov znáša
v plnom rozsahu žiadateľ.
Komunikácia a výmena informácií so žiadateľmi alebo kvalifikovanými dodávateľmi sa uskutočňuje
predovšetkým písomne prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach alebo
ich kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii so žiadateľmi bude vyhotovený písomný záznam
umožňujúci trvalé a preukázateľné zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný záznam podľa
predchádzajúcej vety podpíšu alebo preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom) zástupcovia všetkých
zúčastnených strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie záznamu zo strany všetkých
zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie všetkým zúčastneným stranám.
Pre potreby realizácie tohto kvalifikačného systému sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie
dokumentu v listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s
doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie prostredníctvom správy
elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie je výslovne
uvedené inak.
Predkladanie žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému a požadovaných dokladov sa
uskutočňuje elektronickou formou v súlade s bodom č. 9 tohto Oznámenia.
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14. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak žiadosť zaradenie do kvalifikačného systému alebo predkladané doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce ochrane v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), žiadateľ je povinný k žiadosti
priložiť aj súhlas dotknutej fyzickej osoby so spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. § 11 Zákona o
ochrane osobných údajov. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov je uvedený v prílohe č. 6
tohto Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému.
15. Ďalšie právne informácie:
Kvalifikačný systém ani zaradenie dodávateľa do tohto systému nenahrádza samotný proces
obstarávania a nezaväzuje Spoločnosť SPP k uzavretiu obchodného vzťahu s dodávateľom zaradeným
do tohto kvalifikačného systému .
Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného systému nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 Obchodného
zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Spoločnosť SPP neuhrádza žiadateľom
žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením žiadosti o zradenie do kvalifikačného systému.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo:
- predĺžiť platnosť kvalifikačného systému,
- upraviť podmienky kvalifikačného systému,
- upraviť alebo doplniť požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo
náležitosti žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému (zmeny sa nebudú týkať kvalifikovaných
dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani žiadostí o zradenie do kvalifikačného
systému, ktoré boli Spoločnosti SPP doručené pred dňom uverejnenia oznámenia o takejto zmene)
- zrušiť kvalifikačný systém, pričom dôvod zrušenia sa neoznamuje.
Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok kvalifikačného systému, alebo jeho zrušenie, budú
zverejnené rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené toto Oznámenie o vyhlásení kvalifikačného
systému.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
žiadosti o zaradenie do kvalifikačného systému.

Dátum zverejnenia: 07.11.2016
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Vzor krycieho listu
Vzor referenčného listu,
VOP SPP,
Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie (bod. 8.1 tohto
Oznámenia)
5. Vzor čestného vyhlásenia – ďalšie požadované doklady (bod. 9, bod.3)
6. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov

