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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Vojany
IČO:  00332127
Vojany 72, 076 72 Vojany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Vojany 72, 076 72 Vojayn
Kontaktná osoba: Štefan Czinke
Telefón: +421 566395234
Fax: +421 566395234
Email: ouv@centrum.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.vojany.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 
Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  par č. E-KN 279,10, 11/1,11/3 v katastrálnom území
obce Vojany
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky sú stavebné práce a súvisiace dodávky pre realizáciu novostavby slúžiacej pre účely futbalového
ihriska a šatní. Novostavba bude realizovaná na pozemkoch E-KN par. č. 279,10, 11/1,11/3 v katastrálnom území obce
Vojany. Terén staveniska je rovinatý. Stavebný pozemok sa nachádza na severnej časti obce. Juhovýchodná časť
staveniska je zastavaná novozriadenou trávnatou plochou futbalového ihriska. Stavebné práce budú uskutočnené na
základe projektovej dokumentácie vypracovanej v 01/2 014 a výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
projektovej dokumentácie. 
Navrhovaná stavba je samostatne stojaca prízemná, nepodpivničená budova o celkových vonkajších rozmeroch 32,06 m
x 9,06 m, ktorá bude umiestnená na pozemkoch reg. EKN parc. č. 279,10, 11/1,11/3 v katastrálnom území obce Vojany
severovýchodne od jestvujúceho futbalového ihriska vo vzdialenosti 13,50 m od postrannej čiary ihriska tak, aby sa
predlžená os vchodových dverí šatne zhodovala so stredovou čiarou ihriska. 
Strecha bude valbová, nad vchodom priečne polovalbová. Výška hrebeňa valbovej strechy je 4,905 m, sklon strechy
15°, výška hrebeňa polovalbovej 5,250 m, sklon strechy je 30°. Hlavný vstup je orientovaný na juhovýchodnú, zadný
vstup na severozápadnú stranu. Objekt bude sprístupnený z miestnej komunikácie 
novovybudovanou spevnenou komunikáciou, ktorá umožní vjazd osobných aut a autobusov do tejto lokality. 
Novostavba bude napojená na vodovod pitnej vody a elektrické NN vedenie prípojkami z existujúcich verejných
rozvodov. Odkanalizovanie objektu sa rieši výstavbou malej domovej čističky. Tieto inžinierske prípojky budú realizované
na základe osobitných projektov, ktoré sú súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212200-8 

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

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  124 994,9500 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1 Uchádzač musí preukázať,
že podľa: 
1.1§ 26 ods.1 písm. a)  
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 a 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, 
1.2§ 26 ods. 1 písm. b)  
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním, 
1.3§ 26 ods. 1 písm. c)  
nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  
1.4§ 26 ods. 1 písm. d)  
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.5§ 26 ods. 1 písm. e)  
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.6§ 26 ods. 1 písm. f) 
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, 
1.7§ 26 ods. 1 písm. g)  
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať, 
1.8§ 26 ods. 1 písm. h)  
- nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1.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, 
2.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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a.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, 
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,  
1.9§ 26 ods. 1 písm. i)  
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia 
1.10§ 26 ods. 1 písm. j)  
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú rozhodnutím.  
2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a)bod.1.1 a 1.2 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)bod 1.3 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  
c)bod 1.4 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
d)bod 1.5 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
e)bod 1.6 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
f)bod 1.8 čestným vyhlásením uchádzača (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. h), 
g)bod 1.9 a 1.10 čestným vyhlásením uchádzača, (znenie podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j)  
h)bod 1.7 uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní dôkazné bremeno preukázania závažného porušenia odborných povinností uchádzača preberá verejný
obstarávateľ.  
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku
2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine
jeho sídla (§ 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).  
4.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
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uchádzača (§ 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). 
5.Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov táto splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia,
preukazuje za každého člena osobitne. Písm. e) v odseku 2 preukazuje člen skupiny splnenie podmienky účasti len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
6.Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti a potreby jej zahrnutia: vyžaduje sa podľa § 100 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní. 
7.Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti žiada verejný obstarávateľ predložiť ako originály resp.
úradne osvedčené kópie. 
8.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 v
čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
9.Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo
verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.  
a)Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
b)Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak 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 ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 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, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
10.Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke o účasť predložiť doklady
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto
zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  neuplatňuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  neuplatňuje sa
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:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

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

PL 01/2014
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:  10.03.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.03.2014 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.03.2014 16:00
Miesto :  Obecný úrad Vojany miestnosť: zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba - podnikateľ), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a platným splnomocnením na zastupovanie v
originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou a kópiou dokladu o oprávnení podnikať.
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ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov záujemca podáva písomne. Ak žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov
je podaná faxom, verejný obstarávateľ požaduje túto žiadosť potvrdiť prostredníctvom pošty alebo elektronickými
prostriedkami na adresu verejného obstarávateľa. Lehota na takéto doručenie je do troch pracovných dní od dňa
podania žiadosti faxom. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť podaná aj 
telefonicky a takáto žiadosť musí byť potvrdená písomne najneskôr ku dňu predkladania ponuky. Verejný 
obstarávateľ odporúča, aby žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov obsahovala identifikačné údaje záujemcu (názov
a adresa, IČO, e-mailová adresa) a spôsob poskytnutia súťažných podkladov pre účely evidencie. 
Súťažné podklady budú záujemcovi poskytnuté v závislosti od jeho požiadavky v žiadosti o poskytnutie súťažných 
podkladov. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca doručil žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov verejnému 
obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponuky a to z dôvodu uplatnenia podania 
žiadosti záujemcu o vysvetlenie požiadaviek vo výzve na predkladania ponúk, podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácii pre zadávanie zákazky, a plynutia iných lehôt vo
verejnom obstarávaní. 
Lehota dodania v časti II.3 výzvy je viazaná na termín odovzdania staveniska.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
14.02.2014
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