Požadované podmienky účasti uchádzačov
1. Osobné postavenie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015:
Verejné obstarávanie sa môže zúčastniť' len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti
na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe,
b)
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)
nebol na jeho majetok 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,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať' stavebné práce alebo poskytovať' službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený končeným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

2. Finančné postavenie:
a)
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky - disponibilita finančnými
zdrojmi vo výške 850.000 EUR
d)
prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti - obrat minimálne 1.700.000 EUR
3. Odborná spôsobilosť':
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok - referencie rovnakého charakteru vo výške min. 1.700.000 EUR z toho
min. 1 referencia na výstavbu bytového domu zo ŠFRB vo výške min. 850.000 EUR
g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk stavbyvedúci
pozemné stavby s praxou 10 rokov a stavbyvedúci inžinierske stavby s praxou 10
rokov
j)
údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré ma uchádzač
alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie
služby - min. l traktorbager, min. 1 autožeriav, min. 1 nákladné vozidlo sklápač
Certifikáty ISO 9001, 14001, 18001, 37000
Zábezpeka vo výške 24.000 EUR

