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 „Zabezpečenie  e-aukčného systému pre  mesto Dunajská Streda“

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

Pôvodná verzia bodu č. 6:
6. Podmienky účasti
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 technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Doklady v zmysle § 28 ods. 1,
písm. a)  Zoznam minimálne 3 zmluvných dodávok služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v predchádzajúcich 3 kalendárnych rokoch (2011, 2012, 2013). Za služby podobného charakteru sa považuje poskytovanie aukčného systému    na  vykonávanie verejných obstarávaní pre samosprávy s minimálne 20 000 obyvateľmi. 
Kópiu rozhodnutia o certifikácií v zmysle  § 116 ods. 8) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

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. V prípade, že uchádzač z objektívnych dôvodov nepredloží 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, verejný obstarávateľ akceptuje aj staršiu verziu  dokladu o oprávnení podnikať predmete zákazky  ( originál, resp. úradne overená kópia).

Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

Doklady v zmysle § 28 ods. 1,
písm. a)  Zoznam minimálne 3 zmluvných dodávok služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v predchádzajúcich 3 kalendárnych rokoch (2011, 2012, 2013). Za služby podobného charakteru sa považuje poskytovanie aukčného systému    na  vykonávanie verejných obstarávaní pre samosprávy s minimálne 20 000 obyvateľmi. 
Kópiu rozhodnutia o certifikácií v zmysle  § 116 ods. 8) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dátum: 18.02.2014
 Ing. Zuzana Andrássy PhD.  
                                                                                      Odborne spôsobilá osoba splnomocnená  
                                                                                                             na výkon VO
Termín zverejnenia informácie: 18.02.2014

