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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 Sirník
IČO:  00331902
Hlavná 152/21, 076 03 Sirník
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obec Sirník, Hlavná 152/21, Sirník, 076 03 Hraň
Kontaktná osoba: Viktor Kalán, starosta obce
Mobil: +421 907660755
Telefón: +421 566790279
Email: obecsirnik@trenet.sk; dusan.mihok@tenderkonzult.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sirnik.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
TENDER – KONZULT, s.r.o.
IČO:  36211273
kancelária Hellova 2 , 040 11 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  TENDER – KONZULT, s.r.o., kancelária Hellova 2, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mihok
Mobil: +421 905616592
Telefón: +421 905616592
Email: dusan.mihok@tenderkonzult.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
TENDER – KONZULT, s.r.o.
IČO:  36211273
kancelária Hellova 2 , 040 11 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  TENDER – KONZULT, s.r.o., kancelária Hellova 2, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mihok
Mobil: +421 905616592
Telefón: +421 905616592
Email: dusan.mihok@tenderkonzult.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
TENDER – KONZULT, s.r.o.
IČO:  36211273
kancelária Hellova 2 , 040 11 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  TENDER – KONZULT, s.r.o., kancelária Hellova 2, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Mihok
Mobil: +421 905616592
Telefón: +421 905616592
Email: dusan.mihok@tenderkonzult.sk

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 
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Sirník.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
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Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Katastrálne územie obce Sirník.
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Stavebné celky: 1. Úprava verejného priestranstva a prvkov zelene; 2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií; 3.
Rekonštrukcia chodníkov a rigolov; 4. Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávok. 
Stavba je rozostavaná, jej predchádzajúci zhotoviteľ prevzal stavenisko 10.05.2012 a dňa 10.04.2013 oznámil že
odstupuje od zmluvy. Stavba preto nie je ukončená. Po posúdení stavu stavby audítorom na stavebných objektoch ktoré
boli realizované sú rôzne drobné závady a nedorobky, ktorých opis je uvedený v zložke "03_Nedorobky" na CD
priloženom k súťažným podkladom.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233200-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233123-7,  45233161-5,  45221100-3,  45221113-7 

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

Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene  
SO 01 Jazierko1.846,52 m2 
SO 02 Altánok40,69 m2 
SO 03 Chodníky okolo jazierka257,40 m2 
SO 04 Kruhový záhon12,56 m2 
SO 05 Odvádzací rigol177,50 m 
SO 06 Drobná architektúra lavičky+smetné koše 7 ks 
SO 07 Výsadba zelene 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
SO 08 Vetva A ulica Zelená 661,5 m2 + vjazdy do dvorov 52,0m2  
SO 09 Vetva B ulica Nový Rad 1.103,50 m2 + vjazdy do dvorov 53,0m2  
SO 10 Vetva C ulica Garážová 1.090,50 m2 + vjazdy do dvorov 230,0m2  
SO 11 Vetva D ulica Remeselnícka 1.861,0 m2 + vjazdy do dvorov 391,5 m2  
SO 12 Vetva E ulica Ondavská 1.695,5 m2 + vjazdy do dvorov 165,0 m2  
Rekonštrukcia chodníkov a rigolov 
SO 13 Chodník na ul. Nový Rad 241,20 m2  
SO 14 Chodník na ul. Ondavskej 303,75 m2  
SO 15 Rigol na ul. Nový Rad 202,50 m  
SO 16 Rigol na ul. Remeselníckej 354,00 m  
Rekonštrukcia mostíkov a výstavba lávok 
SO 17 Mostík M1 60,0 m2  
SO 18 Mostík M2 30,0 m2  
SO 19 Lávka L1 8,4 m2 
SO 20 Lávka L2 8,4 m2  
Vyššie popísané výmery sú uvedené podľa projektovej dokumentácie stavby. Citovaná projektová dokumentácia vrátane
technických správ a výkazov výmer je vypracovaná na celý projektový zámer ale vzhľadom na stav rozostavanosti
stavby predmetom tejto zákazky sú len tie stavebné práce a súvisiace dodávky, ktoré sú uvedené vo výkazoch výmer v
zložke "04_VykazVymer" na CD priloženom k súťažným podkladom a drobné závady a nedorobky, ktoré sú uvedené v
súboroch v zložke "03_Nedorobky" na CD priloženom k súťažným podkladom.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  344 016,2000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.03.2014
Ukončenie:  30.09.2014

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:  (A) Verejného obstarávania
v tomto verejnom obstarávaní sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní): 
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 
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podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem 
účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
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. 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo 
žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
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, 
i) 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, 
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. 
(B) Uchádzač alebo záujemca preukazuje v tomto verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní, t. j.: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri 
mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
(C) Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v ods. (A) Odd. III. čl. III.1.1 tejto výzvy bude
v súlade s § 100 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované podľa § 33 zákona o verejnom
obstarávaní v zmysle Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému
postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého v tomto verejnom obstarávaní:  
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 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 a teda ani v tomto verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ods. (B) Odd. III. čl. III.1.1 tejto výzvy. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t.
j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 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 Odd. III, čl. III.1.1 ods. (A) bod 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) tejto výzvy, ak ani tento
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údaj potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť 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) zákona o verejnom obstarávaní]. 
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 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. písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie
týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, 
predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 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) zákona o verejnom
obstarávaní priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzačom, ktorí nie sú zapísaní v zozname podnikateľov, odporúčame požiadať o takýto zápis podľa § 129 zákona o
verejnom obstarávaní. Zápis do zoznamu podnikateľov sa vykoná s platnosťou na tri roky a platí sa zaň správny
poplatok 66 eur. 
Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06.
2013, môžu požiadať o predĺženie platnosti zápisu v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní. Zápis sa vykoná s platnosťou na tri roky. Za predĺženie zápisu v zozname podnikateľov sa platí správny
poplatok 66 eur. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo
požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu
k uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne.

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

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  (A) Zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (t. z. od 27.09.2008 do 26.09.2013) doplnený potvrdeniami o
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
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. Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie stavebné práce, ktoré boli
uskutočnené v rozhodujúcom období (t. z. od 27.09.2008 do 26.09.2013). Uchádzač zároveň musí (ako minimálnu
úroveň) na splnenie tejto podmienky predložiť v zozname stavebných prác a v doplnených potvrdeniach o
uskutočnených stavebných prácach (ďalej len: referencie) stavebné práce a príslušné referencie (cenu stavebných prác)
uskutočnených v rozhodujúcom období minimálne vo výške minimálne požadovanej úrovne štandardov, t. j. 344.000,00
eur bez DPH. Ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo rozhodujúceho obdobia, uchádzač
je povinný v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný údaj o tom, aký
objem stavebných prác (v €) bol uskutočnený v rozhodujúcom období. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť
hodnotenie a pravdivosť údajov u investorov uvedených v zozname. Ak bude v zozname stavebných prác alebo v
potvrdení odberateľa uvedený objem v inej mene ako eur použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k
mene euro, ktorý bol v období rokov 2008 až 2013 zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok
2013, bude použitý prepočet aktuálny ku dňu uverejnenia tejto výzvy. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia
rozumie rok, v ktorom došlo k začatiu uskutočňovania stavebných prác. 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov
má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký záujemca, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním prác rovnakého alebo
podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto
podmienke bola určená primerane k predpokladanej hodnote zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca mal
skúsenosti s uskutočňovaním prác v rozsahu, ktorý sa približuje predpokladanej hodnote tejto zákazky, nakoľko práve
skúsenosti s realizáciou zákazky v tomto minimálnom objeme má vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať
dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Nakoľko zákazka bude financovaná aj z verejných
zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších technických a
odborných problémov. 
(B) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
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kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 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 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 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač 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.  
(C) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedené
v ods. (A) a (B), musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku, pričom v prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je
rozhodujúci preklad v štátnom jazyku, musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak, musia byť platné minimálne ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Odd. IV.2.3
tejto výzvy, musia obsahovať všetky požadované informácie potrebné k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti podľa
Odd. III.1.3 tejto výzvy, musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, tak aby ich obsah bol pre fyzickú osobu čitateľný. Doklady a
dokumenty, ktoré sú vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii
splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Skutočnosť, aby cena stavebných prác rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených v rozhodujúcom období bola min. 344.000,00,- € bez DPH. V
prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto považované za nesplnenie podmienok
účasti. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sa považujú stavebné práce pri
stavbe verejných priestranstiev a komunikácií.
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

VO-12/2013
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:  26.09.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.09.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  27.09.2013 09:00
Miesto :  Obec Sirník, Obecný úrad, Hlavná 152/21, Sirník, 076 03 Hraň
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 41 zákona o verejnom
obstarávaní. Otváranie ponúk v uvedenom čase a na uvedenom mieste vykoná komisia v súlade s § 41 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí časti ponúk, označených ako
"Ostatné". Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné je neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako
"Kritériá" vykoná komisia najskôr v deň v súlade s § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a spôsobom v súlade s §
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk,
označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená. Na otváraní častí ponúk označených ako Kritériá môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže 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 

Áno
Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1.c - projekty rozvoja obcí s
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rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí. Kód výzvy: ROP-4.1c-2009/01.
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

(A) Ak uchádzač použije k preukázaniu splnenia podmienok účasti ustanovenie § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom ak bude úspešný predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 44 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
(B) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku, pričom v prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom
jazyku, musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak, musia
byť platné minimálne ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, musia obsahovať všetky požadované informácie
potrebné k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti, musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, tak aby ich obsah bol pre fyzickú osobu
čitateľný. Doklady a dokumenty, ktoré sú vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej
fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 
(C) V zmysle § 100 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní komisia bude posudzovať splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 1, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s Odd. III.1 tejto výzvy a
časťou A2 ods. 3 súťažných podkladov. 
(D) Verejný obstarávateľ požaduje realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky v termínoch uvedených v
Odd. II.3 tejto výzvy. Uvedené termíny sú pre zhotoviteľa záväzné len ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú na
inom termíne, z dôvodov ak zmluva na zhotovenie stavebných prác nenadobudne účinnosť najneskôr do 23.02.2014
alebo pre nepriaznivé počasie. Nedodržanie uvedených termínov sa bude považovať za závažné porušenie zmluvy zo
strany zhotoviteľa. 
(E) Súťažné podklady si záujemca vyžiada doručením písomnej žiadosti na adresu TENDER-KONZULT, s.r.o., kancelária
Hellova 2, 040 11 Košice. Žiadosť musí obsahovať kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej
doručovacej adresy na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných podkladov, e-mailovej adresy, názov predmetu zákazky,
meno zodpovedného pracovníka (kontaktnej osoby) vrátane jeho telefónneho čísla a spôsob prevzatia súťažných
podkladov (zaslanie poštou alebo osobné prevzatie). Písomnú žiadosť o súťažné podklady je možné doručiť v lehote
podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy poštou, alebo osobne na vyššie cit. adresu alebo e-mailom na adresu
dusan.mihok@tenderkonzult.sk. Telefonicky podaná žiadosť o súťažné podklady musí byť záujemcom potvrdená
písomne pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie. Súťažné podklady budú poskytované v elektronickej podobe
na pamäťovom médiu (CD/DVD). Súťažné podklady budú zaslané poštou. Uchádzač, ktorý požiada o súťažné podklady
neskôr ako 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty uvedenej v bode IV.2.3 tejto výzvy nebude môcť, v zmysle § 100
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, požiadať o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch. 
(F) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena úspešnej
ponuky presiahne výšku finančných prostriedkov ktoré majú byť poskytnuté z NFP na predmet zákazky, alebo ak sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené a nebolo možné ich predvídať. 
(G) Počas celej doby uskutočňovania stavebných prác musí mať ich zhotoviteľ uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa na poistnú sumu
rovnajúcu sa hodnote predmetu zmluvy uzavretej na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky.  
(H) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon finančnej a vecnej kontroly a poskytnúť súčinnosť pri nej
poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku. Úspešný uchádzač je povinný umožniť oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu
obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú poskytovateľom NFP aj po skončení realizácie projektu.
Táto povinnosť bude zakotvená v zmluvných podmienkach. 
(I) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať prehliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sami overili stav tejto rozostavanej stavby a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu,
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. V prípade požiadavky záujemcu o
prehliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky, záujemca môže dohodnúť termín prehliadky na adrese:
Obec Sirník, Obecný úrad, Hlavná 152/21, Sirník, 076 03 Hraň, kontaktná osoba: Viktor Kalán, starosta obce, telefón:
+421 566790279, mobil: +421907660755, E-mail: obecsirnik@trenet.sk. Výdavky spojené s prehliadkou miesta
realizácie požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Prehliadka miesta realizácie požadovaného
predmetu zákazky, po dohode s kontaktnou osobou sa môže uskutočniť v pracovných dňoch v čase od 8.00 14.00 hod.,
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Záujemca, ktorý vykoná prehliadku neskôr ako 6 pracovných dní
po lehote uvedenej v bode IV.2.3 tejto výzvy nebude môcť, v zmysle § 100 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, požiadať na základe vykonanej prehliadky o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
alebo v súťažných podkladoch.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
30.08.2013
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