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Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné nám. 7

PSČ: 90214

Mesto/obec: Pezinok

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Štetka

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: peter.stetka@msupezinok.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 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 
Rekonštrukcia strechy v objekte M.R. Štefánika 9 v Pezinku

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:
ulica M.R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok, stavba súpisné číslo 5 na



parcele č. 4976, v katastrálnom území Pezinok, zapísaná na LV č.
4234 Správy katastra Pezinok

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Navrhovaná rekonštrukcia sa bude týkať nasledovných konštrukcií,
povrchov sieti a technických zariadení: Drevené prvky krovu hlavne
krokvy, klieštiny, pomúrnice a spodné väzne trámy sú v dezolátnom
stave (napadnuté drevokazným hmyzom). Strešná krytina vykazuje
posledné štádium životnosti. Projektová dokumentácia rieši
kompletnú výmenu pôvodnej konštrukcie zastrešenia za nové prvky
dreveného krovu. Pôvodný tvar aj konštrukčný systém ostáva v
nezmenenom stave. Jediná zmena oproti pôvodnému stavu je
riešená v miestnosti v tanečnej sále, kde je navrhnuté otvorenie
pôvodnej stropnej konštrukcie po strešný plášť čím sa docieli
zvýšenie svetlej výšky a presvetlenie miestnosti prostredníctvom
strešného svetlíku. Cieľom rekonštrukcie a nutných stavebných úprav
pôvodnej konštrukcie zastrešenia je záchrana striech, vyriešenie
dezolátneho stavu drevenej konštrukcie, ktorá vykazuje rozsiahly stav
porušenia drevených prvkov. V rámci rekonštrukcie je riešený aj strop
nad tanečnou sálou, ktorý vykazuje veľký priehyb. Práce budú
pozostávať z búracích prác komínových telies a demontáže pôvodnej
strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a drevenej konštrukcie
zastrešenia, následne bude realizovaná navrhovaná konštrukcia
zastrešenia so strešnou krytinou a klampiarskymi prvkami ako aj
strešnými oknami či svetlíkmi a prestupmi pre odvetrávacie potrubia.
Tieto práce budú prebiehať po jednotlivých etapových celkoch, tak
aby rozsah dovolil opätovné zakrytie zastrešenie objektu v krátkom
čase. Aby neprichádzalo k riziku poškodenia prostredníctvom
nepriaznivých poveternostných podmienok. Strop nad tanečnou sálou
bude rozobratý a namiesto neho bude zrealizovaná nová
stropnostrešná konštrukcia, ktorá bude tvoriť strešný plášť s tepelnou
izoláciou a sádrokartónovým podhľadom. Pôvodné drevené trámové
stropy budú v miestach záhlavia trámov zhora rozobraté, pre kontrolu
stavu osadenia do obvodovej steny. Podľa obhliadky budú jednotlivé
kotvenia riešené alebo konzervované a uzavreté záklopom. Vo
vnútornom priestore sa jednotlivé práce a profesie budú realizovať tak
aby nadväzovali na seba a navzájom si neprekážali. Stavebný
materiál bude privážaný zo smeru od ulice. Zásobovanie stavby
stavebným materiálom sa uvažuje zo skládky dodávateľa stavby a
priamo od predajcu jednotlivých materiálov. Všetky technologické
zariadenia budú namontované po stavebnej pripravenosti, ktorá bude
súčasťou dohody medzi dodávateľom stavby a dodávateľom



technológie. Ostatné stavebné objekty budú zrealizované tak, aby sa
dali urobiť všetky skúšky a revízie.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212100-7. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 44112400-2, 44112410-5, 44112430-1, 44112500-3,
45111000-8, 45111300-1, 45261210-9, 45261211-6, 45261300-7,
45262400-5, 45321000-3, 45410000-4, 45421132-8, 45422000-1,
45442120-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Celková rekonštrukcia strechy v objekte M.R. Štefánika 9 v Pezinku,
plánovanej základnej umeleckej školy. Lehota uskutočnenia predmetu
obstarávania: 10 týždňov od odovzdania staveniska. Predpokladaný
termín odovzdania staveniska: bezodkladne po podpise zmluvy,
najneskôr do 7 dní od podpisu a to písomným protokolom a
odovzdaní a prevzatí staveniska.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 180500,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3 

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: § 26 ods. 1 písm. a) až g) zákona.
Uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až
e), resp. ods. 3 a 4 zákona, prípadne potvrdením o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. Pri § 26 ods. 1
písm. f) zákona, uchádzač označí konkrétny predmet činnosti, ktorým
preukazuje oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a.) § 28 ods. 1 písm. b) zákona.
Uchádzač predloží zoznam ním uskutočnených stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s
dátumom realizácie za predchádzajúcich päť rokov, doplneným
minimálne 3 potvrdeniami, z ktorých bude vyplývať: označenie



odberateľa, označenie realizovaných stavebných prác že odberateľ
bol s uskutočnenými prácami spokojný, uvedenie ceny, v hodnote nad
70 000,00 EUR bez DPH miesta, lehoty uskutočnenia stavebných
prác zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. Odôvodnenie
primeranosti tejto podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32
ods. 6 zákona a uchádzač zoznamom preukáže, že s realizáciou
práce má skúsenosti ako aj kvalitu plnenia predmetu zákazky. b.) §
29 zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil
certifikát k výrobkom, ktoré sa majú dodať - certifikát kvality alebo
doklad o zhode, podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami v rámci
Európskej únie, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s
technickými špecifikáciami. Odôvodnenie primeranosti tejto
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a
uchádzač preukáže, že je spôsobilý vykonávať špeciálne stavebné
práce, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť
výplňových konštrukcií otvorov. Ak uchádzačom je skupina
dodávateľov, tá preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 31
ods. 3, resp. 4 zákona. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, musia byť predložené
ako originály alebo úradne overené kópie. Ak ide o doklady mimo
územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne úradne preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad v
slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 33
zákona, v prípade predkladania dokumentov, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži.

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 
Áno.



IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
3274/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 28. 3. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 16. 4. 2012

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 16. 4. 2012

Miesto: Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 16.04.2012 o
14.00 hod., adresa: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, zasadačka MsÚ, č. dv. 12.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Verejný
obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, použije
elektronickú aukciu. Pri elektronickej aukcii sa nepoužije § 41 zákona,
tzn. že otváranie obálok s ponukami bude NEVEREJNÉ a zápisnica z
otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku, nebude
posielať

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
19. 3. 2012


