Príloha č. 5 k Súťažným podkladom.

Zoznam dokumentov a dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť podľa
Súťažných podkladov (ďalej len SP):
1.

CD nosič s ponukou vo formáte .doc, .xls a .pdf (bod 12.1.2 a 22.1.3. SP),

2.

doklad, že Uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – výpis z
registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu predkladania ponúk (bod 16.1.2.1. SP),

3.

doklad, že na majetok Uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii,
nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – potvrdenie príslušného
súdu, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk (bod 16.1.2.2. SP),

4.

doklad, že Uchádzač je oprávnený podnikať v energetike – doklad o oprávnení
podnikať (výpis z obchodného registra) + platné povolenie na podnikanie
v elektroenergetike (bod 16.1.2.3. SP),

5.

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklady podľa bodov 16.1.2 SP nahradiť predložením čestného
vyhlásenia, že je zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa § 152 zákona č.
343/2015 Z. z. (bod 16.1.5. SP),

6.

v prípade uchádzača, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike - doklady podľa bodov
16.1.3., 16.1.4. SP,

7.

zoznam platných certifikátov zariadení na ktorých sa budú PpS ponúkať, ktoré sú
uložené na dispečingu, alebo čestné vyhlásenie podľa bodu 16.3.1. SP,

8.

čestné vyhlásenie, že má ku dňu predloženia Ponuky uzatvorenú so spoločnosťou
OKTE a. s. (ako Zúčtovateľom odchýlok) uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky
a Zmluvu o zúčtovaní regulačnej elektriny, alebo predloží čestné vyhlásenie, že ich
uzavrie s platnosťou a účinnosťou ku dňu 01.01.2017 (min. na obdobie do 31.12.2017),
alebo čestné vyhlásenie Uchádzača, že uzavrie Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku ku dňu 01.01.2017 (min. na obdobie do 31.12.2017) a súčasne aj čestné
vyhlásenie subjektu preberajúceho zodpovednosť za odchýlku Uchádzača, že preberie
zodpovednosť za odchýlku Uchádzača min. na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
(bod 16.3.2. SP),

9.

v prípade Uchádzača ktorý poskytuje PpS zo zariadení pripojených mimo ES SR je
nutný písomný súhlas príslušného prevádzkovateľa PS s poskytovaním PpS (bod
16.3.3. SP),

10. doklad o zložení finančných prostriedkov - výpis z účtu (bod 17 SP), resp. v ďalších
kolách žiadosť o použitie finančných prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie
Ponuky z predchádzajúceho kola (bod 18.1.5. SP),
11. Krycí list ponuky podľa Prílohy č. 3 Súťažných podkladov (súčasťou krycieho listu
ponuky budú aj vyhlásenia podľa bodov 18.1.2. až 18.1.4. SP),
12. Zoznam predložených potvrdení, dokladov a dokumentov podpísaný Uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny (bod 18.1.6. SP),
13. v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich Ponuky
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Obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu
podľa bodu 20.1. SP (bod 18.1.7. SP),
14. v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za každého člena skupiny (bod 18.1.8. SP),
15. 4 rovnopisy Zmluvy, vrátane jej príloh (bod 18.1.9. SP),
16. v prípade subdodávok podpísaný návrh Trojstrannej dohody (bod 18.1.10. a 22.1.5.
SP),
17. v prípade účasti aj v ďalšom kole (bod 21.8. SP), čestné vyhlásenie, že doklady
Uchádzača sú stále aktuálne a platné a Obstarávateľ ich smie použiť aj pre ďalšie kolo
obstarania PpS, do ktorého bude Uchádzač predkladať Cenovú ponuku a samostatne
aj doklad o zložení finančného zabezpečenia na aktuálnu Cenovú ponuku (bod
18.1.11. SP),
18. Formulár pre podanie ponuky podľa Prílohy č. 2 SP.
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