NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Pred kvalifikácia
Názov obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“):

Obchodná verejná súťaž:
" Diaľkové monitorovanie strediska ZPS Láb 3"

PODMIENKY ÚČASTI NA OVS „DIAĽKOVÉ MONITOROVANIE STREDISKA ZPS LÁB 3“

A.1

DOKUMENT MUSÍ OBSAHOVAŤ DOKLADY V TOMTO PORADÍ:
1. Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej
konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie
o zmluvných podmienkach.
2. Vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými
vyhlasovateľom, podpísané osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
3. Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov, dokumentov
a údajov uvedených v návrhu.
4. Zoznam predpokladaných subdodávateľov s uvedením realizovaných častí diela.
5. Garancie ekonomickej a odbornej spôsobilosti k požadovaným dodávkam a prácam.
6. Referencie o realizovaných akciách s predmetom dodávky a montáže za posledné 3
roky.
7. Navrhovateľom vyplnený a parafovaný návrh zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou súťažných podkladov, na znak súhlasu s jej podmienkami, pričom však
schválenie zmluvy ešte podlieha schvaľovaciemu procesu vyhlasovateľa.

A.2

EKONOMICKÁ A FINANČNÁ SPÔSOBILOSŤ
Ekonomickú a finančnú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných
podkladov a uvedením nasledovných informácií:
1. počet zamestnancov a profesijná štruktúra zamestnancov
2. finančná situácia a prehlásenie bankového
navrhovateľa, že nie je dlhodobo v debete

ústavu

o finančnom

postavení

3. vyhlásenie štatutárneho zástupcu navrhovateľa, že na majetok navrhovateľa nebol
ku dňu vyhlásenia súťaže vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nemá v evidencii
daňové nedoplatky
4. Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri montážnych
prácach minimálne vo výške navrhovanej ceny diela.

A.3

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technickú spôsobilosť preukazuje navrhovateľ predložením nasledovných podkladov
a uvedením nasledovných informácií:

1. Doklad o oprávnení podnikať - t.j. Výpis z obchodného registra, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača dodávať požadovaný tovar, uskutočňovať
požadovanú prácu alebo poskytovať požadovanú službu. Doklad o oprávnení podnikať musí
odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje výberového konania.
2. navrhovateľ musí mať minimálne 1. zamestnanca s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúci,
vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladu podľa osobitného predpisu v zmysle zákonov č.
50/1976 Zb. a č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3. Uchádzač predloží osvedčenia odborných zamestnancov v zmysle § 8a ods.10 zákona č.
51/1988 Zb. v platnom znení (účinného od 1.6.2014) na vyhradené technické zariadenia
elektrické.
4. zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, zrealizovaných
predchádzajúcich troch rokoch, ktoré realizoval navrhovateľ ako dodávateľ

v

5. komplexnosť dodávky – uviesť % podiel plnenia, ktorý bude navrhovateľ zabezpečovať treťou
osobou – subdodávateľsky

6. čestné prehlásenie, že navrhovateľ má k dispozícií prostriedky, strojové a technické vybavenie
potrebné na plnenie predmetu súťaže. Vyžaduje sa zoznam strojného a technického
vybavenia
7. vyžaduje sa predloženie certifikátu systému riadenia kvality ISO radu 9000, 18000 alebo
opisom.

Splnenie podmienok účasti je navrhovateľ povinný preukázať vyhlasovateľovi v termíne do
17.09.2015 do 12:00 hod. a to predložením príslušných dokladov spôsobom uvedeným
v bode 7 Vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže.

