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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Strečno
IČO: 00321648
Sokolská 487, 013 24 Strečno
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obec Strečno
Kontaktná osoba: Ing. Pavol ALBRECHT
Mobil: +421 915432713
Telefón: +421 415697350
Email: obec@strecno.sk
Fax: +421 415697960
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.strecno.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5)
II.2.
II.2.1.

II.2.2.

OPIS
Názov zákazky
Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Stavebné práce sa uskutočnia v obci Strečno na
parcele číslo KN-C 494/1, katastrálne územie Strečno, okres Žilina, Žilinský kraj.
NUTS kód:
SK
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy, v
súlade a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie stavby. Výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej
trávy sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre malý futbal, tenis, volejbal (nohejbal,
basketbal bez čiarovania) v minimálnom rozmere hracej plochy ihriska 33x18 metrov (ďalej iba m) + 2x vysunutá plocha
na futbalové bránkoviska minimálne v ploche 5,3x1,4m. Celková hracia plocha ihriska s bránkoviskami sa požaduje
stavebne vybudovať minimálne na ploche 609,5m2. Ihrisko bude ohraničené oplotením výšky minimálne 3m a 5m,
pozostávajúcim z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov minimálne v hrúbke 6,0mm, šírky 2200mm, výšky
1000mm, ktoré sú opatrené madlom a ochrannou sieťou v minimálnej výške 2,0m a 4,0m, napnutou pomocou
oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 3m a 5m, kotvených v betónových základových pätkách.
Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelou trávou a ihrisko má byť uložené na podklade zo zhutnenej kamennej
drte a gumoasfaltu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45236110-4, 45112700-2
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Požaduje sa uskutočnenie stavebných prác v rozsahu opisu predmetu zákazky. Jedná sa o výstavbu jedného
multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 93 539,3900 EUR
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II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 8

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží ponuku na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky Multifunkčné
ihrisko v povrchom z umelej trávy podmienky účasti v nasledujúcom rozsahu:
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 a v § 26a zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich v
zmysle § 26 ods. 2 alebo ods. 4 a 5 a § 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne overených kópií požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6., 1.8., 1.9. a 1.10. 1.11., ktoré musia byť súčasťou
ponuky:
1.1.§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.1.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti,
predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným,
kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.2.§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho
sídla, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním.
Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky:
1.2.1.fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2.právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi
štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti,
predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným,
kde sú štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
1.3.§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
svojho sídla, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
1.4.§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:
1.4.1.Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.4.2.Potvrdenie príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii sociálneho poistenia a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá
v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky sociálneho poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5.§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní:
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6.§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:
Aktuálny doklad o oprávnení uskutočniť stavebnú prácu, vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku alebo žiadosť o účasť. Doklad musí byť aktuálny ku dňu predloženia ponuky.
1.6.1.aktuálne živnostenské oprávnenie živnostenský list alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba
podnikateľ a príspevková organizácia podnikateľ),
1.6.2.aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaná
v obchodnom registri),
1.6.3.iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov.
1.7.§ 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:
Nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
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III.1.2.

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky.
Nesplnenie tejto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ.
1.8.§ 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou:
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
-spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
-právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9.§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.
1.10.§ 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:
Čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.11. § 26a zákona o verejnom obstarávaní
Vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa §26a ods.3 zákona o verejnom obstarávaní preukázal, že nie je osobou
podľa §26a ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie majetkovej účasti slúžia doklady podľa § 26a
ods.3 zákona o verejnom obstarávaní ako sú výpis z obchodného registra prípadne výpis z inej zákonom ustanovenej
evidencie, zoznam akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, doklad vydaný centrálnym depozitárom cenných
papierov prípadne vydané obdobné doklady inými adekvátnymi orgánmi, pričom doklady nesmú byť staršie ako tri
mesiace predchádzajúce dňu lehoty na predkladanie ponúk.
2.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode
1.1. až 1.6., 1.8., 1.9., 1.10. a 1.11. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a
právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
3.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní za
každého člena skupiny dodávateľov samostatne. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady požadované v bode 1.1. až 1.6., 1.8.,
1.9., 1.10. a 1.11. za každého člena skupiny dodávateľov osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený. Doklad musí byť
aktuálny ku dňu predloženia ponuky.
4.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov a údajmi a dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
5.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t.
j. uchádzač, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) predkladá potvrdenie Úrad pre verejné obstarávanie a je
potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia
týchto podmienok (§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní a § 26a, t. j. čestné
vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 a §26a zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie a preukazovania majetkovej účasti vyplývajú z § 26, § 26a, § 32
zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží ponuku na Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy podľa § 27 zákona o
verejnom obstarávaní v časti ekonomické a finančné postavenie podmienky účasti v nasledujúcom rozsahu:
1.Požaduje sa predloženie podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke / bankám
všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.
Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej
zahrnutia nasledovne:
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo
zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ
nájsť schopného poskytovateľa služby, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
2.V prípade, že uchádzač využije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
ekonomického a finančného postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ
stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží ponuku na realizáciu multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy podľa §
28 zákona o verejnom obstarávaní v časti technická alebo odborná spôsobilosť podmienky účasti v nasledujúcom
rozsahu:
1.§ 28 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov spätne ku dňu lehoty na predkladanie ponúk doplneným potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní týchto prác s uvedením cien bez DPH, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok a to v minimálnej súhrnnej výške 233 000,00 EUR bez DPH za
posudzované obdobie, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Referencie budú vyjadrené v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB
platným ku dňu ukončenia a odovzdania predmetného stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím
konaním, t.j. s uvedením tohto dátumu.). Verejný obstarávateľ považuje za práce podobného charakteru ako je predmet
zákazky také, ktoré sú rovnakej alebo podobnej zložitosti ako je predmet zákazky ako napríklad: výstavba alebo
rekonštrukcia multifunkčných ihrísk alebo plôch určených k aktívnemu oddychu, športovej činnosti a podobne. Uzná
referenciu za predpokladu, že boli realizované práce späté s výstavbou športových umelých povrchov, u ktorej sa
aplikovala pokládka umelej trávy.
2.§ 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie
služby musí preukázať, že ním uvedené osoby spĺňajú požiadavky a majú preukázateľné skúsenosti: stavbyvedúceho uchádzač predloží nasledovné doklady pre výkon činnosti stavbyvedúceho: vzdelanie a prehľad odbornej praxe, ďalej
predloží osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho podľa
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Uchádzač musí predložiť predmetné osvedčenie,
ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní
odbornej spôsobilosti vydané. Uchádzač so sídlom v SR musí predložiť potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre
výkon činnosti stavbyvedúceho, vystavené a potvrdené SKSI pre odborné zameranie / kategóriu: povrchové stavby. Ak
bolo osvedčenie vydané po 1.1.2005 uchádzač predloží aj potvrdenie SKSI o rozsahu osvedčenia (postačí kópia
potvrdenia alebo výtlačok profilu odborníka z www stránky SKSI ), t.j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
resp. doklad o vykonaní odbornej skúšky, alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte.
3.§ 28 ods. 1 písm. l) bod. 1 uchádzač predloží v samostatnej obálke nasledovné vzorky: Umelá tráva: veľkosti min. A4,
materiál: polyetylén, vlákno: fibril; dĺžka vlákna: 18mm; Dtex min:7400; počet vpichov na m za min: 21 700; farba
zelená; priepustnosť vody: min.67l/m. Umelá tráva: veľkosti min. A4, materiál: polyetylén, vlákno: fibril; dĺžka vlákna:
18mm; Dtex min:7400; počet vpichov na m min: 21 700; farba červená alebo modrá; priepustnosť vody:
min.67l/min/m. Umelá tráva: veľkosti min. A4, materiál: polyetylén, vlákno: fibril; dĺžka vlákna: 18mm; Dtex min:7400;
počet vpichov na m min: 21 700; farba biela a žltá; priepustnosť vody: min.67l/m. Gumoasfalt veľkosti min. A4, hrúbky
20mm podľa normy DIN 18035/6 v pomere 70:30 (štrk + SBR granulát + lepidlo). Mantinel vo veľkosti min. A4
(materiál (AL+PVC) hrúbka min. 6mm, farba sivá); madlá na mantinel v dĺžke min. 30cm a max. 50cm (materiál hliník,
profilované nie kruhový priemer, komaxitová úprava, farba sivá); stĺpik - profilovaný v dĺžke min. 30cm a max. 50cm
(stĺpik musí byť profilovaný, nie kruhový), materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá. Vzorky uchádzač predloží v
samostatnej obálke.
4.§ 28 ods. 1 písm. l) bod. 2 uchádzač predloží vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo
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na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami a to nasledovné: vyhlásenia o zhode na
dodávaný športový povrch, prehlásenie výrobcu o nezáväznosti športového povrchu.
5.§ 28 ods. 1 písm. l) uchádzač predloží Katalóg vybraných výrobkov s technickým popisom parametrov alebo vlastností
tovaru pre tieto tovary:
5.1Plastová krytka na hliníkový stĺpik.
5.2Mantinel.
5.3Stĺp osvetlenia.
5.4Ochranná sieť.
5.5400 W svietidlo.
5.6Hliníkový stĺpik na mantinel.
5.7Madlo k mantinelu.
Katalóg vybraných výrobkov s technickým popisom parametrov alebo popisom vlastností tovaru sa vypracuje podľa
prílohy č. 4 časti C Prílohy súťažných podkladov. Katalóg má obsahovať zobrazenie tovaru alebo technického výkresu,
názov výrobku, opis technického listu alebo katalógového listu, resp. podrobnú technickú špecifikáciu výrobku alebo opis
vlastností tovaru, názov výrobku, výrobcu, typ certifikátu alebo iného dokladu, ktorý vystavuje výrobca.
6.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.
7.Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať
s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
8.Skupina dodávateľov: Skupina dodávateľov musí identifikovať jednotlivých členov skupiny v úvodnej časti ponuky a
súčasne uvedie kto bude zastupovať skupinu vo verejnej súťaži. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok
účasti podľa § 26 ods. 2 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny dodávateľov samostatne a
podľa § 27 a 28 zákon o verejnom obstarávaní spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti uvedených v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov možno v zmysle
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní preukázať čestným vyhlásením uchádzača. Verejný obstarávateľ vyzve
uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: Najnižšia cena za predmet zákazky celkom spolu vrátane DPH uvedená v EUR
Váha: 70 bodov
Časť: 2
Názov: Hodnota DTex ponúkanej trávy
Váha: 20 bodov
Časť: 3
Názov: Hmotnosť umelej trávy kg/m25/6

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Váha: 10 bodov
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 06.07.2015 16:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.07.2015 16:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 07.07.2015 10:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak nezíska na plnenie zmluvy plánované
finančné zdroje z požadovanej štátnej dotácie z programu Podpora rozvoja športu 2015. V takom prípade verejný
obstarávateľ daný postup zadávania zákazky zruší.
Dátum odoslania tejto výzvy
12.06.2015
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