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I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:     Obec Hviezdoslavov 

Adresa organizácie: Hviezdoslavov 8, 930 41 

Krajina:     Slovenská republika 

IČO:     00305456 

Internetová adresa organizácie (URL): www.hviezdoslavov.sk 

Kontaktné miesto: Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 
Trnava 

Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Zelenák 

Telefón:  +421 907 745 169

E-mail: zelenak@visions.cc 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

II. OPIS

Názov zákazky:  Športový areál bez Bariér vo Hviezdoslavove 

Druh zákazky:  Stavebné práce 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Hviezdoslavov 

NUTS kód:  SK0211 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je Výstavba športového areálu v obci Hviezdoslavov 

Všetky potrebné informácie sú súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer ,ktoré budú 
doručené uchádzačovi po registrovaní v predmetnej zákazky v zmysle bodu III. Administratívne 
informácie. 
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku a z webového sídla 

verejného obstarávateľa si prevzali výzvu na predkladanie ponúk, aby sa zaregistrovali ako 

záujemcovia u kontaktnej osoby zaslaním mailu na kontaktný mail: zelenak@visions.cc . Po 

registrácií bude uchádzačom zaslaná obratom kompletná projektová dokumentácia. 

Vzor registračného textu: 

V záujme zabezpečenia informovania v procese verejného obstarávania s názvom: " Športový 

areál bez Bariér vo Hviezdoslavove“ Vám oznamujem, že sme si dňa DD. MM. 2021 prevzali 

z webového sídla verejného obstarávateľa výzvu k predmetnej zákazke.  Záujemca: Názov, adresa, 

IČO, telefón, fax, meno a priezvisko kontaktnej osoby telefónne číslo, e-mail.  

 

Možnosť predloženia ponuky:  Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie. 

 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 151 412,27 EUR bez DPH 

 

Financovanie zákazky : Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa a spolufinancovaný z fondu na podporu športu – Výzva - „Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia športovej infraštruktúry“ 

 

 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum:  09. 04. 2021 

 Čas:  10:00 hod. 
 

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo v listinnej podobe, na adresu a kontaktné 
miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01  Trnava; 
zelenak@visions.cc) . 

 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31. 10. 2021 
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IV. OBSAH PONUKY 
 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
1. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy , podpísaný 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača 
 

2. Vyplnené Čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č.2 tejto výzvy , podpísaný štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača 

 
3. Vyplnený Výkaz, výmer, ktorý tvorí prílohu projektovej dokumentácie , podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača 
 

4. Návrh zmluvy o dielo (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý bude v súlade s prílohou č. 4. týchto 
súťažných podkladov. 
 

5. Dokumenty pre splnenie podmienok účasti, uvedené nižšie. 
 

Dokumenty pre splnenie podmienok účasti : 

 

1. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských 
alebo obchodných registrov 

 
Požaduje sa predloženie všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO alebo zákon 
o verejnom obstarávaní), ktoré uchádzač preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO, resp. ods. 4 a ods. 
5 ZVO. 
 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 
152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. Skupina dodávateľov 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO. 
 
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym 
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného 
dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa 
podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na 
predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. 
 
V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávateľ poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z 
informačných systémov verejnej správy nepredkladajú takto: 
-uchádzač nepredkladá doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na prípadnú potrebu aktualizácie údajov v 
zozname hospodárskych subjektov (viď. všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 11 - 2019) 
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2. Ekonomické a finančné postavenie 
 

1. Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO:  
 
Obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky 
alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky(ďalej len banka), v ktorej má 
uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať 
informáciu o tom, že uchádzač nie je ku dňu vystavenia dokladu v nepovolenom debete, v 
prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom 
exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie 
sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Predmetný doklad nesmie byť 
starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému 
dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom 
uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil 
vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad. 
 
 

2. Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 
činnosti podľa § 33 ods. 1 písm.  
 
Uchádzač predloží formou čestného vyhlásenia prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej 
sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti 
od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. 
Čestným vyhlásením o obrate, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, musí uchádzač preukázať súhrnne 
objem obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka minimálne vo výške predpokladanej 
hodnoty zákazky pričom k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej 
banky ku dňu 31.12. príslušného roka, resp. ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 
 
Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, ak uchádzač je 
osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, ak uchádzač 
je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Obstarávateľ na 
preukázanie tejto podmienky akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v 
Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR 
(http://www.registeruz.sk/) s uvedením presného odkazu na uverejnený dokument (celou URL 
adresou, t.j. celým reťazcom znakov). 
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, 
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov, 
je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.  

 

3. Technická a odborná spôsobilosť  
 

1. Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác podľa 
obchodných podmienok podľa § 34 ods. 1 písm. b)  ak odberateľom : 
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- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia, 

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, 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 preukáže minimálne: 

2 úspešné realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v súhrnnej výške 150 000 eur 
bez DPH.  Za stavby obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje stavebné práce pri 
budovaní oddychových, herných a športových zón (Klasifikácie stavieb :  

24 Ostatné inžinierske stavby  

241 športové a rekreačné stavby 

Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie 
zmluvy podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO  

Aspoň 1 pracovník odborne spôsobilý vykonávať samostatne činnosť stavbyvedúceho v odbore 
pozemných stavieb. 
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej 
skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom. 

 
1. odborná kvalifikácia v oblasti predmetu zákazky (pozemné stavby), uchádzač u 
stavbyvedúceho preukáže platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 
138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
platnom znení, alebo ekvivalentným dokladom.  

2. minimálne 5 rokov praxe v oblasti výkonu funkcie stavbyvedúceho na zákazkách obdobných 
ako predmet zákazky, čo uchádzač preukáže životopisom alebo ekvivalentným dokladom 
uvedením odbornej stavebnej praxe (verejný obstarávateľ na vysvetlenie uvádza, že minimálne 
5 rokov odbornej praxe vo vyššie vymedzených oblastiach bude posudzovať od dátumu 
vydania dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie stavbyvedúceho).  

Naplnenie minimálnych požiadaviek na stavbyvedúceho uchádzač preukáže predložením: 
1.osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa vyššie uvedených 
požiadaviek na stavbyvedúceho v kópii s originálom odtlačku pečiatky a podpisom osoby, na 
ktorú je osvedčenie, a ktorá bude činnosť stavbyvedúceho na predmete zákazky vykonávať, 
alebo ekvivalentného dokladu, resp. ako úradne osvedčenú kópiu. 2.podpísaného životopisu 
alebo ekvivalentného dokladu. Stavbyvedúci v životopise uvedie: 
a) svoje meno a priezvisko, 
b) aktuálneho zamestnávateľa, 
c) odbornú stavebnú prax v rozsahu: 
-zoznam odbornej stavebnej praxe, 
-identifikácia zamestnávateľa/odberateľa, 
-opis pracovnej náplne tak, aby sa na základe neho dalo overiť splnenie požiadaviek verejného 
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obstarávateľa na preukázanie odbornej stavebnej praxe stavbyvedúceho, 
-miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, 
-identifikácia a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné údaje, 
t.j. konečného odberateľa plnenia stavby/projektu alebo zamestnávateľa, pre ktorého 
stavbyvedúci činnosť stavbyvedúceho vykonával, d) vlastnoručný podpis osoby. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH. 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu 
alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený. 
 
V prípade, že bude projektová dokumentácia / výkaz-výmer odkazovať na konkrétneho výrobcu, 
verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať 
najmä požiadavky na rovnaké alebo kvalitatívne lepšie rozmerové, materiálové, architektonické, 
stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, 
konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v tejto projektovej dokumentácii a vo 
výkaze výmer. 

 

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Lehota dodania predmetu zákazky:   

Do 120 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo. 

 

Zábezpeka: 

Zhotoviteľ je na žiadosť objednávateľa povinný ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zložiť na 

bankový účet objednávateľa peňažnú zábezpeku vo výške 15% z ceny diela s DPH v zmysle bodu 

10.8 prílohy č. 4 Návrh zmluvy o dielo. Uvedenú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme bankovej 

záruky v zmysle §313 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Obchodné podmienky:  

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 

dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 

dokladu. Verejný́ obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 30. 03. 2021 

 

Vypracoval: Mgr. Andrej Zelenák 
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 Visions Consulting, s. r. o. 

Príloha:  

1) Návrh na plnenie kritéria  

2) Čestné vyhlásenie 

3) Projektová dokumentácia – emailom po registrácií. 

4) Návrh zmluvy o dielo
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PRÍLOHA Č. 2:  
 

 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného 
obstarávania. 
Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami tak ako boli uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v prípade, že naša 
spoločnosť bude úspešná poskytnem verejnému obstarávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k jej uzavretiu. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 

 
 

 

 
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 


