Príloha č. 2
Podmienky oprávnenosti

Na účely riadneho plnenia predmetu Zmluvy vyžaduje Objednávateľ splnenie nasledovných podmienok Poskytovateľom:
Číslo

Podmienka oprávnenosti

Spôsob preukazovania

1.

Poskytovateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu ani člen
dozorného orgánu, ani prokurista nebol 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.

Výpisom z obchodného registra a výpisom z registra trestov
nie starším ako tri mesiace alebo zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov1 alebo obdobného zoznamu v inom
členskom štáte EÚ.

2.

Poskytovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných
predpisov2 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobyt.

Potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace alebo zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov alebo obdobného zoznamu v inom
členskom štáte EÚ.

3.

Poskytovateľ nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému
úradu podľa osobitných predpisov3 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

4.

Na majetok Poskytovateľa 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.
Poskytovateľ je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom Zmluvy.

Potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace alebo
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
obdobného zoznamu v inom členskom štáte EÚ.
Dokladom o oprávnení dodávať poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu Zmluvy

5.

§ 152 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
3
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1
2

6.

Poskytovateľ je zapísaný do registra partnerov verejného sektora 4

Overí Objednávateľ lustráciou v registri partnerov verejného
sektora.

7.

Poskytovateľ má implementovaný Information Security Management System.

Doloženie ekvivalentného ISO certifikátu vydaného
oprávnenou autoritou alebo platného interného popisu
procesu Information Security Management System.

8.

Poskytovateľ alebo platobná brána, ktorá je používaná v poskytovanej aplikácií je
PCI DSS certifikovaná.
S Poskytovateľom nebola v minulosti ukončená Zmluva z dôvodu porušenia
povinností Poskytovateľa

Doloženie PCI DSS certifikátu.

9.

Overí Objednávateľ.

Všetky doklady použité na preukázanie splnenia Podmienok oprávnenosti musia byť predložené v originály a v listinnej podobe. Doklady na preukázanie
splnenia podmienok oprávnenosti musia byť vyhotovené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku alebo úradne preložené do slovenského jazyka.

4

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

