Splnenie podmienok účasti – obálka „OSTATNÉ“
Identifikácia a hodnotenie uchádzača
"Osvetľovacie telesá pre mesto Snina II. etapa"

Identifikácia uchádzača:

§ 26
1) Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, (originál, alebo overená fotokópia potvrdenia), že
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
*splnil – nesplnil
2) Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace (originál, alebo overená fotokópia potvrdenia
príslušného okresného súdu), že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. (FO -podnikateľ
(živnostník) nemusí tieto skutočnosti preukazovať, nakoľko sú vyjadrené osobitným právnym predpisom).
*splnil – nesplnil
3) Potvrdenie Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace (originál, alebo overená
fotokópia), že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
*splnil – nesplnil
4) Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace (originál, alebo overená
fotokópia), že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
*splnil – nesplnil
5) Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.(originál, alebo
overená fotokópia oprávnenia), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu (pozn. napr. ŽL, VzOR, komory, a i. v zmysle osobitných právnych predpisov).
*splnil – nesplnil
6) Čestné vyhlásenie že nie je osobou v zmysle § 26 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
*splnil – nesplnil

Vyššie uvedené môže nahradiť:
7) Potvrdenie Úradu verejného obstarávania o zapísaní uchádzača do zoznamu podnikateľov"(Pozn.
nahrádza body 1 - 6).
*splnil – nesplnil

8) Čestné vyhlásenie, že súhlasí bez výhrad s podmienkami verejného obstarávateľa a že údaje, informácie
a doklady uviedol pravdivo a nie sú pozmenené.
*splnil – nesplnil
9) Vie verejný obstarávateľ preukázať závažné porušenie odborných povinností za posledné 3 roky - v súvislosti
s predmetom zákazky (Pozn.: iba relevantné právoplatné rozhodnutie súdu!!!).
*splnil – nesplnil

§ 27
10) Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má vedené
podnikateľské účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči
banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia
si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky. Súčasne uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho
štatutárneho orgánu, že nemá zriadený účet/účty v inej banke/bankách ako v tých, od ktorých predložil
požadované vyjadrenie.
*splnil – nesplnil
11) Súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske roky (20010,2011,2012) za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené miestnym správcom dane.
*splnil – nesplnil
12) obrat za posledné 3 hospodárske roky (20010,2011,2012), pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti
rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v minimálnej výške 160.000,00 eur s
DPH, pričom minimálne v jednom hospodárskom roku za preukazované obdobie musí dosiahnuť výšku
50.000,00 eur s DPH. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, o obrate z dodania tovarov rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky za tri posledné
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
*splnil – nesplnil

§ 28
13) Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania:
- a) rovnakých, alebo obdobných zákaziek ako je požadovaný predmet zákazky, týkajúcich sa dodávok tovaru
rovnakého alebo obdobného ako je predmet zákazky v období predchádzajúcich troch rokov v minimálnej
sumárnej hodnote 150.000,00 eur s DPH za preukazované obdobie.
*splnil – nesplnil
14) Vzorky (ktoré verejný obstarávateľ vyžadoval).
*splnil – nesplnil
15) Vyhlásenia o zhode a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie (§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 4 ods.
4 a § 15 ods. 1 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z. z.).

*splnil – nesplnil
16) ISO 9001 alebo porovnateľného certifikátu pre požadovaný predmet zákazky s možnosťou udelenia
certifikátu pre oblasť dodávka a montáž osvetľovacích, telekomunikačných a energetických sústav, pričom
tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov Európskej
únie. Ak uchádzač nie je držiteľom platného certifikátu riadenia kvality podľa normy ISO 9001 alebo jeho
ekvivalentu predloží podrobný a úplný opis opatrení na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.
*splnil – nesplnil

17) Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 – nahrádza vyššie uvedené s tým, že z vyhlásenie musí byť zrejmé,
že uchádzač spĺňa podmienky účasti (musí byť konkrétne opísané a definované čo splna).
*splnil – nesplnil

Výhrady člena komisie (uviesť aké body uchádzač nesplnil):

*Uchádzač splnil - nesplnil

31.07.2013________________________________________________________________________________
Dátum, meno a podpis člena komisie

*Nehodiace škrtnite

