Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Doplnenie k výzve na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže „Rozšírenie kamerového systému v lokalite termálneho kúpaliska Dunajskej Stredy “:

Bod č. 6. výzvy- Podmienky účasti sa doplňujú nasledovne:

Pôvodná verzia bodu č. 6:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Doklady v zmysle § 27 ods. 1,
písm.a) Vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky voči banke. V prípade ak má uchádzač vedené účty vo viacerých bankách predloží vyjadrenie o schopnosti plniť svoje finančné záväzky voči banke od každej banky, v ktorej má vedený účet. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené účty v iných bankách okrem tej (tých) od ktorej (ktorých) vyjadrenie predložil v ponuke.

 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady , ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznam minimálne 3 zmluvných dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v predchádzajúcich 3 kalendárnych rokoch  (2010, 2011, 2012) s celkovou cenou minimálne vo výške 10 000 EUR bez DPH.

Doplnená verzia bodu č.6:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Oprávnenie podnikať v predmete zákazky preukazuje uchádzač predložením  platnej licencie na prevádzkovanie technickej služby vystavenej príslušným Krajským riaditeľstvom policajného zboru na rozsah činnosti §7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov– vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava. Licencia musí byť platná k dátumu predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ nepožaduje úradne overenú kópiu licencie, stačí predložiť kópiu platnej licencie.

Podmienky účasti týkajúce sa finančného a a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Doklady v zmysle § 27 ods. 1,
písm.a) Vyjadrenie banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky voči banke. V prípade ak má uchádzač vedené účty vo viacerých bankách predloží vyjadrenie o schopnosti plniť svoje finančné záväzky voči banke od každej banky, v ktorej má vedený účet. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené účty v iných bankách okrem tej (tých) od ktorej (ktorých) vyjadrenie predložil v ponuke.

 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady , ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznam minimálne 3 zmluvných dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v predchádzajúcich 3 kalendárnych rokoch  (2010, 2011, 2012) s celkovou cenou minimálne vo výške 10 000 EUR bez DPH.


Dátum: 25.09.2013			


 Ing. Zuzana Andrássy PhD.  
                                                                                      Odborne spôsobilá osoba splnomocnená  
                                                                                                             na výkon VO



Termín zverejnenia informácie: 25.09.2013

