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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.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Beckov
IČO:  00311413
Beckov 180, 913 10 Beckov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Beckov-Obecný úrad, 916 38 Beckov 180
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková
Mobil: +421 917694611
Telefón: +421 327742728
Email: beckov@obec-beckov.sk
Fax: +421 32327742726
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.obec-beckov.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)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Výstavba multifunkčného ihriska

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Areál Základnej školy J.M.Hurbana v Beckove
NUTS kód: 
SK
SK022

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Výstavba viacúčelového ihriska rozmerov 33x18 m s umelým trávnatým povrchom , mantinelmi s ochrannými sieťami,
osvetlením a technickým vybavením pre rôzne druhy športu podľa projektovej dokumentácie

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45112000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45236110-4,  45212200-8 

II.1.5)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Uvedené v súťažných podkladoch: projektová dokumentácia a výkaz-výmer
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  65 780,8900 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  44

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

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z.z. v platnom znení. Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
25/2006 Z. z.).  
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Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §
26 zákona č. 25/2006 Z. z. podľa § 128 ods. zákona č. 25/2006 Z. z. 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju majetkovú účasť - podľa §
26a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení, Výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom
ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym
depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie
staršími ako 3 mesiace, o tom, že nie je osobou podľa § 26a ods. 1 v nadväznosti na § 26a ods. 2 citovaného zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 27 ods. 1 písm.
a),d) zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení. Doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení alebo v úradne
overenej fotokópii.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1.)Vyjadrenie banky/bánk/ alebo pobočky zahraničnej banky /bánk/ na
území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, v ktorom banka uvedie, že uchádzač nie je v nepovolenom
debete, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že bežný účet uchádzača ku dňu vystavenia
potvrdenia, nie je predmetom exekúcie. Ďalej potvrdenie, že disponuje finančnou hotovosťou vo výške minimálne 25
000,00 Eur alebo ekvivalent v inej mene, alebo vyjadrenie o poskytnutí úveru, ktorý bude slúžiť výhradne na účely
financovania realizácie diela, ktoré je predmetom tejto zákazky. Vyjadrenie predkladá uchádzač zo všetkých bánk, v
ktorých má vedený účet. Okrem vyjadrenia banky /bánk/ predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom
alebo osobou splnomocnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách uchádzač nemá vedené peňažné
účty. Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej fotokópii. 
2.) Čestné vyhlásenie uchádzača o celkovom obrate dosiahnutom za posledné tri hospodárske roky , za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku a začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač vo vyhlásení uvedie dosiahnutý obrat za
každý rok osobitne. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou splnomocnenou konať v mene
uchádzača.  
Celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku a začatia prevádzkovania
činnosti, musí byť vo výške minimálne 240 000,- eur. Ak prevádzkovanie činnosti je kratšie ako tri roky, prehľad o
dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania podnikateľskej činnosti musí byť v alikvotnej hodnote zo sumy 240
000,00 Eur. 
3.) Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28-30 zákona č.
25/2006 Z.z. v platnom znení. 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie predmetu
obstarávania ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy
rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a
technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1.) zoznamom poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri
roky, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služby s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak odberateľom
je: -verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 
-iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,  
Minimálne požiadavky sú: 
Uchádzač predloží potvrdenie min. 1 zákazku v rozpočtovom náklade minimálne 40.000,-€ bez DPH/jednu zákazku. 
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či uchádzač má skúsenosť s realizáciou zákazky obdobného
charakteru ako je predmet obstarávania a finančného objemu zodpovedajúcemu predmetu obstarávania. 
 
2.) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.  
Minimálne požiadavky sú: 
-vyhlásenie, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase plnenia zmluvy predložené aktuálne
vzhľadom ku dňu predkladania ponúk 
-profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že osoby majú min. 3-ročné skúsenosti s obdobným predmetom
obstarania, min. 2 osoby. 
-uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti 1 osoby- stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, rovnako budú akceptované
osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť
predložený ako overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 
Odôvodnenie : 
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Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej
kvalite a s kvalifikovaným personálnym obsadením v požadovanom rozsahu. 
 
3.) uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré
uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce a a podľa § 30 zákona
uvedením opatrení environmentálneho riadenia,  
Minimálne požiadavky sú: 
-uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet
zákazky, pričom tento certifikát musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo z noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva 
-uchádzač doloží , že je držiteľom platného certifikátu OHSAS 18001:2008 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzačom alebo záujemcom, môže
využiť systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci vyplývajúce z európskych noriem. 
Odôvodnenie:  
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej
kvalite a so splnením noriem bezpečnosti a enviromentálneho riadenia. 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na
zabezpečenie podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 
 
4.) identifikáciou tovaru a výrobkov, ktoré sa majú dodať,a to nasledovným spôsobom: 
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody
stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami 
Minimálne požiadavky sú: 
Uchádzač predloží nasledovné vzorky: 
a/ Vzorku umelého trávnika vo veľkosti min A4, ktorý plánuje uchádzač použiť pri výstabe ihriska a technický list od
výrobcu, potvrdený výrobcom umelého trávnika. Vlastnosti predloženej vzorky umelého trávnika, ktorý plánuje uchádzač
použiť pri výstavbe ihriska, musia byť v zhode s vlastnoťami uvedenými v opise predmetu obstarávania . 
b/ Vzorku profilu konštrukčného prvku mantinelového systému stlpový profil tvaru H hliníkový 100 x 80mm a madlový
profil zaoblený 80 x 50mm, min. dĺžky 20 cm. Okrem toho vzorku plastového mantinelového dielca drážkového , kde
vzorka by mala byť min. 20 cm dlhá. Profil musí byť tvaru H. a v zhode s vlastnoťami uvedenými v opise predmetu
obstarávania . 
c/ Vzorku ochrannej siete oplotenia z polyetylénovej siete v hrúbke 4mm, vzorka v zelenej farbe, oko 45x45mm, obšitá z
každej strany . Požadovaný formát vzorky je min 20x 30cm. Sieť musí mať oká max 45x45 mm. a v zhode s vlastnoťami
uvedenými v opise predmetu obstarávania 
d/ Vzorku plastovej krytky stĺpa. Stĺpik musí byť zvrchu chránený. 
e/ Uchádzač predloží statické posúdenie mantinelového systému osobou oprávnenou vydávať potvrdenia o statickom
posúdení materiálov používaných pri výstavbe (konštrukcia predmetného mantinelového systému). Konštrukcia
mantinelu, stĺpiky a vodorovné profily musia vydržať zaťaženie vetrom a vodorovnej sily minimálne 1,3 kN/m v úrovni
madla mantinelu. 
Odôvodnenie: 
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku za účelom overenia si kvality a bezpečnosti inštalovaných a dodaných
základných prvkov multifunkčného ihriska a schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky v kvalite
vyžadovanej verejným obstarávateľom.  
 
5.) 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 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 písm. vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    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)
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Časť: 1
Názov:  najnižšia celková cena s DPH  za predmet zákazky
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  technické riešenie dodávky mantinelového systému  
Váha:  20
 
Časť: 3
Názov:  termín /lehota/ výstavby diela
Váha:  10

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

11/2015/OcU
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  29.09.2015 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uveďte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.09.2015 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.09.2015 14:05
Miesto :  Obec Beckov, obecný úrad, posch.II.- zasadačka, Beckov 180
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,
ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa
na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Formulár žiadosti o súťažné podklady je zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa http://www.obec-
beckov.sk/index.php?name=verejne-obstaravanie&page=89 . Na základe doručenej žiadosti ( poštou, osobne alebo
elektronicky), budú súťažné podklady distribuované v elektronickej forme.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.09.2015
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