Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk – Podmienky účasti

Uchádzač preukáže splnenie nasledujúcich podmienok účasti:
Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
predložením dokladov prípadne dokladmi podľa § 32 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto
odsekoch uvedené, resp. podľa § 152: - § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
nasledovne:
- písm. e) doložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Technická a odborná spôsobilosť:
1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO. Uchádzač predloží zoznam o poskytnutých službách
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je daný predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia tejto výzvy. Zoznam bude podpísaný oprávnenou osobou uchádzača a bude obsahovať
minimálne tieto údaje:
- Názov resp. obchodné meno odberateľa
- Stručný opis predmetu zákazky
- Cena v EUR bez DPH
- Lehota dodania
- Kontaktná osoba odberateľa, tel.
Uchádzač musí preukázať referencie v minimálnej súhrnnej hodnote 5 000,00 EUR bez DPH.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. d) uchádzač musí preukázať implementáciu manažmentu kvality, ktoré
záujemca alebo uchádzač použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby. Uchádzač
doloží, že je držiteľom platného akreditovaného certifikátu ISO 9001:2009 pre oblasť rovnakú alebo
podobnú ako predmet zákazky, pričom tieto certifikáty musia vychádzať zo slovenských technických
noriem, alebo noriem členských štátov Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu. Postačuje ak uchádzač predloží fotokópiu platného certifikátu.

