Príloha č. 4 k Súťažným podkladom
Zoznam dokumentov a dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť podľa Súťažných
podkladov (ďalej len SP):
1.

CD nosič s kompletnou Ponukou vo formáte .doc, .xls a .pdf (bod 12.1 a 22.1.3. SP),

2.

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 16.1.2.1. SP),

3.

Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné
obstarávanie môže doklady podľa bodov 16.1.2 SP nahradiť predložením čestného
vyhlásenia, že je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (bod 16.1.5. SP),

4.

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

5.

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

6.

doklad o zložení finančnej zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov, resp.
bankovej záruky spolu s potvrdením banky o jej dlhodobom ratingu (bod 17. SP, bod
18.1.6 SP),

7.

ak Uchádzač predloží písomný súhlas o použití finančného zabezpečenia poskytnutého
zložením finančných prostriedkov na zabezpečenie Cenovej ponuky na finančnú
zábezpeku na Kontrakt (a jeho ponuka bude vyhodnotená ako úspešná), budú finančné
prostriedky zložené na zabezpečenie Cenových ponúk použité na finančné zabezpečenie
vyplývajúce zo Zmluvy (bod 17.6.2. SP),

8.

krycí list ponuky podľa Prílohy č. 3 Súťažných podkladov (súčasťou krycieho listu ponuky
budú aj vyhlásenia podľa bodov 18.1.2. až 18.1.5. SP),

9.

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 18.1.7. SP),

10. 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
Obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu
(bod 18.1.8. SP),
11. 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 18.1.9. SP),
12. štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou splnomocnenou na základe plnej moci
podpísané 2 rovnopisy (originály) Zmluvy, vrátane jej príloh (bod 18.1.10. SP). V
prípade, ak sa uchádzač zúčastnil Interného obstarávania – viacročného výberového
konania Obstaranie podporných služieb na roky 2019 – 2021 a bola s ním uzatvorená
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, ktorá
bola súčasťou súťažných podkladov tohto viacročného výberového konania, neprekladá
opätovne Rámcovú zmluvu, ktorá tvorí Prílohu č. 1 SP.
13. Formulár pre podanie ponuky podľa Prílohy č. 2 SP.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2019

