
Zoznam dokladov: 
Uchádzač preukáže  
 
I. Technickú a odbornú spôsobilosť a kvalitatívnu úroveň predpokladov plnenia predmetu 
obstarávania predložením nasledovných dokladov: 
 
A. Zoznam  zrealizovaných stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky: za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia tohto 
výberového konania v minimálnom objeme 200 000,- EUR bez DPH, slovom: dvestotisíc  
EUR bez DPH kumulatívne   
 
Zoznam zrealizovaných stavebných prác za obdobie 3 rokov má obsahovať: 

-  názov a sídlo odberateľa, 
-  kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail), 
-  predmet plnenia, 
-  doba plnenia, 
- cena poskytnutej služby bez DPH, 

             Zoznam musí byť podpísaný predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať                                  
za predkladateľa v záväzkových vzťahoch.  

 
B. Doklad, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať požadované práce 

a montáže UTZ – „Z1 Žeriavy a zdvíhadlá“ - v zmysle § 30 ods.1 písm. a) (obsluha 
určených technických zariadení) Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 
(Uchádzač môže predložiť prípadne čestné prehlásenie, že požadované práce a montáže 
UTZ zdvíhacími Z1 Žeriavy a zdvíhadlá bude zabezpečovať len odborne spôsobilou 
fyzickou osobou v rozsahu vydaného osvedčenia pre zdvíhacie zariadenia podľa prílohy 
č.1 časti 4. Vyhlášky č. 205/2010.  V prípade úspešnosti svojej ponuky predloží 
požadovaný doklad pred podpisom zmluvného vzťahu.) 

 
C. Oprávnenie udelené  bezpečnostným orgánom právnickým osobám  na vykonávanie 

určených činností na zváranie  koľajníc podľa  § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach               
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
(Uchádzač  môže predložiť prípadne čestné prehlásenie, že v prípade úspešnosti cenového návrhu 
bude zváranie koľajníc vykonávať len odborne spôsobilou právnickou osobou, ktorá disponuje 
platným opravením na výkon uvedenej činnosti) 

II. Dokladmi a certifikátmi týkajúcimi sa  vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej                             
kvalifikácie pracovníkov poskytujúcich plnenie, osobitne osôb zodpovedných za riadenie 
prác na mieste.  
 
A.  Oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej aj „SKSI“) 

(stavbyvedúci) v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre nasledovné 
kategórie: 

20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na: (21) – dopravné stavby 
(V prípade, ak uchádzač predloží osvedčenie vydané SKSI, v ktorom nebude uvedené aj 
odborné zameranie v rámci danej kategórie (osvedčenia vydávané SKSI po 1.januári 2005) 



je potrebné k osvedčeniu doložiť aj Potvrdenie od SKSI s uvedením podrobnejšieho 
rozsahu odborného zamerania v rámci získaného oprávnenia.)  
 

B.  Čestné vyhlásenie, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii po celú dobu plnenia 
predmetu záväzku. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 

C. Osvedčenie o odbornej skúške  34 – ŽSR (Špecialista železničných tratí a stavieb)  
 
 
Požadované doklady musia byť platné. Doklady sa predkladajú originály alebo úradne 
overené kópie.  
 
Čestné prehlásenia musia byť podpísané  oprávnenou osobou uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. Osoba oprávnená konať za uchádzača je tá, ktorej toto právo vyplýva 
z obchodného alebo živnostenského registra. V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov 
oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, vyhlasovateľ požadujeme oskenovanú listinu 
(splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača. 
 
  
 
  
 


