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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
Obec Lisková
IČO:  00315559
Lisková 113, 034 81 Lisková
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Lisková
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Jaroš
Mobil: +421 
Telefón: +421 944141209
Fax: +421 444324525
Email: jaros.jozefvo@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.liskova.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 
Vybudovanie chodníkov pre peších a osvetlenia prechodov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Intravilán obce Lisková
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Vybudovanie chodníkov pre peších a osvetlenia prechodov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233161-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45316110-9 

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

185 000,. € bez DPH
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  185 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  4

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:  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, 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 - uchádzač
preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
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 - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším
ako tri mesiace 
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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 - uchádzač preukazuje potvrdením
príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 
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 - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej
poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 
5.§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
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 predkladá uchádzač ponuku - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby 
7.§ 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
pravoplatne 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 činnosti 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 
-uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
8.§ 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, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením 
9.§ 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 výkonom rozhodnutia - uchádzač
preukazuje čestným vyhlásením 
 
Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý preukázal
spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže
preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa
vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 27 ods. 1 písm. a)
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o
poskytnutí úveru vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné
záväzky, že nebol v nepovolenom debete a jeho bankový účet nebol predmetom exekúcie za obdobie posledných troch
rokov. Toto vyjadrenie musí byť aktuálne, vydané bankou (bankami) maximálne 30 dní pred otváraním ponúk. Spolu s
vyjadrením banky (bánk) predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že predložil vyjadrenia všetkých
bánk alebo pobočiek, v ktorých má vedený účet ODÔVODNENIE - požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia a preukázania finančnejspoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke
spoľahlivým partnerom. 
 
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate8a) alebo prehľadom o dosiahnutom obrate8a) v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu8a) za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie
presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú
zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o
nadlimitnú zákazku. - podmienkou účasti je výška obratu minimálne 185 000 EUR za každý z rokov 2011, 2012 a 2013
jednotlivo, alebo minimálne 555 000 EUR za roky roky 2011 - 2013 súhrnne.  
ODÔVODNENIE - požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania
finančnejspoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom 
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1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
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, 
Uchádzač musí mať v zozname min. tri referencie v sume min. 185 000,- € bez DPH na práce obdobného charakteru
ako je predmet zákazky za obdobie rokov 2009-2013. 
 
Odôvodnenie: Požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s dodávkou prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky a predpokladanú dobu plnenia.  
§ 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
Uchádzač predloží tieto doklady: 
1.a). Profesijný životopis min.1 osoby s min. 3 rokmi odbornej praxe stavbyvedúceho v oblasti inžinierskych stavieb,
vrátane úradne overenej kópie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku so zameraním na inžinierske stavby. 
 
b) Zoznam prác v pozícii stavbyvedúci pre inžiniersku činnosť s min. 1 skúsenosťou v  
investičnej hodnote 185 000,- bez DPH  
 
2.a). Profesijný životopis min.2 osôb s min. 5 rokmi odbornej praxe pozícii hlavný majster v oblasti inžinierskych stavieb,
vrátane úradne overenej kópie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku so zameraním na inžinierske stavby. 
 
b) Zoznam prác v pozícii hlavného majstra pre inžiniersku činnosť s min. 1 skúsenosťou  
v investičnej hodnote 185 000,- bez DPH. 
Predložený profesijný životopis každej z vyššie uvedených osôb, ktorá bude zodpovedať za riadenie a výkon stavebných
prác musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko tejto osoby, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, pracovnú skúsenosť,
vrátane názvu objednávateľa/zamestnávateľa, pracovnej pozície a obdobia pôsobenia v danej funkcii (od - do,
mesiac/rok). Zoznam stavebných prác každej z vyššie uvedených osôb, ktorá bude zodpovedať za riadenie a výkon
stavebných prác musí obsahovať: a) meno a priezvisko osoby; b) funkcia, názov zastávanej funkcie osoby pri plnení
zmluvy/projektu, c) stručný opis predmetu/rozsahu činností v rámci zmluvy/projektu, ktoré zodpovedná osoba
vykonávala; d) obdobie poskytovania príslušnej služby (od - do, mesiac/rok); e) kontaktná osoba za
objednávateľa/zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne
číslo, aktuálny e-mail); f) dátum, miesto, podpis osoby. 
Odôvodnenie: Požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s dodávkou prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky a predpokladanú dobu plnenia.  
§ 28 ods. 1 písm. h) opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení
zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby Uchádzač predloží certifikát o
zavedení systému enviromentu v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou. Odôvodnenie -
požiadavka vyplynula z dôvodu overenia a preukázania environmentálneho manažérstva poskytovaných služieb.  
§ 29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality
uchádzačom alebo záujemcom Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle požadovanej
normy ISO 9001. Odôvodnenie - požiadavka vyplynula z dôvodu overenia a preukázania technickej a odbornej
spôsobilosti a spoľahlivosti uchádzača v oblasti kvality poskytovaných služieb.
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 
Áno

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

PZ2014-01
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:  13.06.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  13.06.2014 12:00
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IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  16.06.2014 16:00
Miesto :  Obecný úrad v Liskovej
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Žiadosť o poskytnutie sútažných podkladov netreba zasielať. Sútažné podklady a všetky ďalšie podklady potrebné k
vypracovaniu ponúk budú uverejňované písomnou elektronickou formou na stránke www.uvo.gov.sk v profile verejného
obstarávateľa a na stránke www.liskova.sk. 
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi
sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou elektronickou formou na stránke
www.uvo.gov.sk v profile verejného obstarávateľa a na stránke www.liskova.sk. 
Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým záujemcom - uchádzačom. 
Žiadosti o vysvetlenie zasielajte na mail: jaros.jozefvo@gmail.com.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
23.05.2014
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