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Druh zákazky: Stavebné práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Obec Kráľova Lehota
IČO: 00315338
Poštová adresa: Kráľova Lehota 39
PSČ: 03233
Mesto/obec: Kráľova Lehota
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Moyzesova 177, 03301 Liptovský
Hrádok
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 445222801
Fax: +421 445222801
E-mail: dana.kicinova@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie
Úradný názov: Dana Kičinová
IČO: 44 102 011
Poštová adresa: Moyzesova177
PSČ: 03301
Mesto/Obec: Liptovský Hrádok
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Moyzesova 177, 03301 Liptovský
Hrádok
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 445224411
Fax: +421 000000000
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:inom mieste: vyplňte
prílohu A.II.
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých

možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty
Úradný názov: Dana Kičinová
IČO: 44 102 011
Poštová adresa: Moyzesova 177
PSČ: 033 01
Mesto/Obec: Liptovský Hrádok
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Moyzesova 177, 03301 Liptovský
Hrádok
Kontaktná osoba: Dana Kičinová
Mobil: +421 910955456
Telefón: +421 445224411
Fax: +421 000000000
E-mail: dana.kicinova@gmail.com
Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Dobudovanie viacúčelového ihriska Kráľova Lehota
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
a)

Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
intravilán obce Kráľova Lehota

b)

Tovary

c)

Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Realizácia stavebných prác, dodávky a montáže vrchnej stavby
viacúčelového ihriska 36m x 18m v Kráľovej Lehote (bez mantinelov),
s povrchom z umelého trávnika, ktoré bude využívané multifunkčne

pre športové hry malý futbal, volejbal, tenis a hokej aj s voľným
prístupom obyvateľov obce.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45236110-4.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Dobudovanie viacúčelového ihriska je potrebné zabezpečiť na
základe týchto požiadaviek: Požadované multifunkčné ihrisko s
povrchom z umelého trávnika o ploche 36 x 18m a plocha pre bránky,
bude využívané pre športové hry - malý futbal, tenis, hokej a volejbal
Ihrisko bude ohraničené oceľovým oplotením, na oceľových stĺpikoch,
s okami pletiva 45 x 45 mm, ktoré pozostáva z časti z pevnej
konštrukcie, vyplnenej pletivoma z časti pletiva, zachyteného na
stĺpikoch v zmysle súťažbných podkladov Vstup ma ihrisko bude
jednou bránou, umiestnenou podľa výkresu č. 1) a výšky do 2,0 m.
Ihrisko bude vybavené : futbalovými bránkami, volejbalovými
stacionárnymi oceľovými stĺpikmi, volejbalovou sieťou, tenisovými
stacionárnymi oceľovými stĺpikmi, tenisovou sieťou a hokejovými
bránkami. Osvetlenie ihriska bude riešené štyrmi stĺpmi so svietidlami
po dva kusy na každom stožiari po 400W, ktoré budú súčasťou
vonkajšieho oplotenia o výške min.6m nad terénom. Súčasťou
dodania osvetlenia ihriska bude aj revízna správa. Prípojka silnoprúdu
rozvod NN/VO je zrealizované položenie kábla prípojky s vývodmi pri
existujúcom elektrickom stĺpe a druhý vývod je na ploche ihriska Na
zdroji elektrickom stĺpe je potrebné kábel napojiť na novú istiacu
skriňu a z nej zrealizovať zvod na NN vedenie. Kábel končiaci pri
ihrisku treba napojiť do elektromerovej rozvodnice a z nej viesť vývod
k hlavnému vypínaču osvetlenia, ktorý je súčasťou dodávky predmetu
zákazky.
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Rozpätie hodnôt.
Od: 20 000,0000 Do: 30 000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 8

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: Podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 26 ods.1 písm. f/ zákona č. 25/2006 Z. z. ZVO a

to predložením dokladu podľa §26 ods.2 písm. e/ originálom Dokladu
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo overenou fotokópiou
uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže v zmysle § 128
ods. 1/ ZVO a to nahradiť Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce predložením originálu alebo úradne overenej kópie potvrdenia
Úradu pre verejné obstarávanie SR o zápise v Zozname podnikateľov
platného v čase otvárania ponúk Ak uchádzač alebo záujemca nemá
sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v §26, v odseku 2/ alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine jeho pôvodu alebo sídla uchádzača Ak
má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako je
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 uchádzača alebo záujemcu v súlade s §19
zákona č. 25/2006 Z. z. ZVO
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podľa §28 ods.1 písm. b). Záujemca
predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov (2011, 2010, 2009, 2008, 2007) doplnený
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením
cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených
prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom a.) bol verejný
obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný
obstarávateľ b.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
alebo záujemcu o ich uskutočnení. Podľa § 29 zákona o verejnom
obstarávaní predloží uchádzač certifikát ISO 9001:2008 v odbore
výstavba športových stavieb, povrchov s umelým povrchom, dodávka
športového vybavenia športovísk, resp. ekvivalent tohto dokladu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je zoznam stavebných
prác, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov potvrdený
uchádzačom, v ktorom uvedie minimálne tri stavby súvisiace s
predmetom zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je
zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Akceptované budú iba
zákazky uvedené v zozname stavebných prác s plnením nad 30.000,€ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty. Skupina ako celok musí
spĺňať tiež tú istú hodnotu. Zdôvodnenie primeranosti požadovanej
podmienky účasti podľa §32 ods.6 ZVO: požiadavka je primeraná
predmetu zákazky z dôvodu potreby overiť si či mal uchádzač

zmluvné plnenia v dostatočnom objeme na preukázanie skúseností.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa §32
ods.6 ZVO: požiadavka je primeraná predmetu zákazky z dôvodu
potreby overiť či má uchádzač zabezpečené odborné skúsenosti
III.1.4. 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
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
143/2012
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 5. 4. 2012. Čas: 14.30 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 19. 4. 2012. Čas: 10.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 19. 4. 2012. Čas: 10.05 h.
Miesto: Obecný úrad v Kráľovej Lehote
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):
Financovanie predmetu zákazky bude z rozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa. a zo zdrojov Programu rozvoja vidieka na
roky 2007 2013 prostredníctvom MAS Horný Liptov. Realizácia stavby
je podmienená získaním finančných zdrojov z Programu rozvoja
vidieka.

VI.2.

Ďalšie informácie

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
26. 3. 2012

