
Mesto Pezinok – Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v podprahovej zákazke 

 

Výzva na predloženie ponuky - Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ :  MESTO PEZINOK 

Sídlo : Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga 

IČO : 00 30 50 22 

Kontaktné miesto : Mestská polícia v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktná osoba : JUDr. Ľudovít Farbula, e-mail :  ludovit.farbula@msupezinok.sk 

  

2. Názov zákazky na službu 

Komplexná technická starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky bezpečnostných systémov 

a zariadení nepretržitej prevážky. 

 

3. Miesto realizácie 

Mestská polícia v Pezinku – mesto Pezinok. 

 

4. Opis  a rozsah  predmetu zákazky 

Predmetom je vykonávanie servisu a komplexnej technickej starostlivosti pre zabezpečenie nepretržitej 

prevádzky bezpečnostných systémov a zariadení nepretržitej prevádzky :  

 Mestská polícia Pezinok - Centrálne dispečerské pracovisko mestskej polície Pezinok, bezpečnostný 

monitorovací kamerový systém mesta Pezinok, kamerový systém objektu budovy MsÚ, zabezpečovací 

systém objektu budovy MsÚ. 

 Karanténna a odchytová stanica, Pezinok – kamerový a zabezpečovací systém, systém osvetlenia. 

 Multifunkčne ihrisko ZŠ Kupeckého, Pezinok - kamerový systém a systém osvetlenia. 

 Multifunkčne ihrisko ZŠ Fándlyho, Pezinok - kamerový systém a systém osvetlenia. 

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonávať podľa zmluvy záručný a mimozáručný servis na 

zariadeniach určených v  zmluve a záväzok objednávateľa platiť cenu za poskytovanie služieb v objekte Mesto 

Pezinok, Radničné námestie č.7, 902 14 Pezinok a na miestach inštalácie zariadení v meste Pezinok. 

 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

Celková cena za ročný servis, platba mesačný paušál. 

Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, spravidla do 15 dňa v mesiaci. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

Zákazka v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) a § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Pezinok. 
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7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 

Uchádzač predloží do súťaže : 

- Cenovú ponuku na predmet obstarania v zmysle výzvy bod č. 4. 

- Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 

realizáciu požadovaného predmetu zákazky. 

- Technické listy zariadení, fotografie tovaru. 

- Platná technická licencia dodávateľa. 

- Zmluvu uchádzačom v dvoch vyhotoveniach podpísanú uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo iným 

zástupcom, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch. 

- Zoznam dodávok tovaru a vykonaných prác ako je predmet zákazky (minimálne 3 zákazky a minimálne 

jedna v hodnote ako je predmet zákazky) za predchádzajúce obdobie 5 rokov s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov s uvedením kontaktných údajov na odberateľa (meno a tel. číslo). 

- Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky určené náležitosti a 

zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve. 

- Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

- Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka  

uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný 

obstarávateľ si  vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za predmet obstarávania - mesačný paušál za ročný servis celkom v EUR s DPH. 

 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je určená do : 16.08.2018 do 8:00 hodiny. Forma na predkladanie ponuky : ponuky 

je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného miesta, t.j. Mestský úrad v Pezinku, 

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, podateľňa na prízemí budovy MsÚ v nepriehľadnej zalepenej obálke 

označenej heslom „NEOTVÁRAŤ - Kamerový systém mesta Pezinok“. 

 

10. Lehota dodania zákazky 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať služby v zmysle platnej zmluvy objednávateľovi 48 mesiacov, v termíne od 

01.11.2018. 

 

11. Doplňujúce informácie 

a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než 

predpokladaná hodnota zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu a pristúpiť k realizácii zákazky len vtedy, ak verejný  

obstarávateľ bude mať schválené finančné prostriedky na danú zákazku. 

 

 



e) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

f) Všetky doplňujúce otázky uchádzača je možné adresovať na  kontaktný mail verejného obstarávateľa, ktorý je 

uvedený v bode č.1. tejto výzvy. 

 

12.Typ zmluvy 

Zmluva o dielo – Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom servise. 

 

13.Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenia 

 

14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk  

08.08.2018 

 

V Pezinku, 08.08.2018 

 

JUDr. Ľudovít Farbula 

Mestská polícia Pezinok 

náčelník mestskej polície 


