Evidenčné číslo obstarávania: LO- KS-234-19

Oznámenie o zmene


zverejnených podmienok kvalifikačného systému,



požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a náležitostí žiadostí
o zaradenie do kvalifikačného systému.

Zmeny sa netýkajú kvalifikovaných dodávateľov, ktorí boli zaradení do kvalifikačného systému ani
žiadostí o zaradenie do kvalifikačného systému, ktoré boli Spoločnosti SPP doručené pred dňom
uverejnenia oznámenia o zmene.

1.

Názov kvalifikačného systému
Obnova centrálnej a komunikačnej infraštruktúry pre potreby spoločnosti SPP

2.

Zmeny a úpravy zverejnených podmienok kvalifikačného systému

V súlade s tretím odsekom čl. 14. Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému sa menia
zverejnené podmienky kvalifikačného systému nasledovne:
 Čl. 8. Podmienky účasti na zaradenie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov, odsek 8.1
Osobné postavenie sa dopĺňa:
„4. že nie som sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných
sankciách“), ani nie som priamo alebo nepriamo vlastnený alebo ovládaný
sankcionovanou osobou a/alebo že akýkoľvek z mojich predstaviteľov alebo osôb
konajúcich v mojom mene nie je sankcionovanou osobou.“
V nadväznosti na vyššie uvedenú zmenu sa mení príslušný Vzor čestného vyhlásenia,
ktorý bol Prílohou č. 4 Oznámenia o vyhlásení kvalifikačného systému. Nové znenie vzoru
čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia o zmene.
 Čl. 9. bod 9.2 Čestné vyhlásenie žiadateľa, sa dopĺňa:
„d) že v prípade zaradenia do Kvalifikačného systému budem dodržiavať princípy, postoje
a normy SPP v oblasti etického správania uvedené v Kódexe správania SPP, ktorý je
zverejnený na webovom sídle SPP (www.spp.sk),
e) že v prípade zaradenia do Kvalifikačného systému neposkytnem finančné prostriedky
alebo majetok akejkoľvek sankcionovanej osobe v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o
vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o medzinárodných
sankciách“) a ani nebudem držať alebo inak kontrolovať žiadne finančné prostriedky
alebo majetok akejkoľvek sankcionovanej osoby a že sa zdržím výkonu akýchkoľvek
činností, ktoré sú predmetom medzinárodnej sankcie v zmysle Zákona
o medzinárodných sankciách.“
 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP, ktoré boli Prílohou č. 3 Oznámenia o
vyhlásení kvalifikačného systému, sa menia a ich nové znenie tvorí Prílohu č. 3 tohto
Oznámenia o zmene.
Dátum zverejnenia: 29.04.2022
Prílohy:
1. Vzor čestného vyhlásenia pre splnenie podmienok účasti – osobné postavenie
2. Vzor čestného vyhlásenia – súhlas s podmienkami
3. VOP SPP A/ tovar, B/ dielo

