
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

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:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117 
e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

 
 
 

2. Predmet zákazky na stavebnú prácu 
„Asfaltové plochy 1 v Pezinku “ 

 
3. Miesto  

SO 01: Chodník na Cajlanskej ulici - od  RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Santnera, SO 02: 
Rekonštrukcia asfaltovej plochy detského ihriska Za hradbami, SO 03: Oprava chodníkov na 
Svätoplukovej ulici č. 2 a 4, Pezinok, SO 04: Chodník Za Hradbami č. 28- 33, SO 05: Chodník Bystrická 
34 a Bratislavská č.126-130, SO 06: Chodník na ul. Gen. Pekníka - v katastrálnom území Pezinok, 
okres Pezinok. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Jedná sa o chodníky na Cajlanskej ulice, detské ihrisko na ul. Za hradbami, chodníky pri bytových 
domoch Svätoplukova č. 2  a 4, chodník  popri potoku Saulak od lávky pre peších za bytovým domom 
Bystrická 34, ktorý  pokračuje pred BD Bratislavská 16 -30  a končí pri chodníku na Bratislavskej ulici pri 
hlavnej ceste. Ďalej chodník na ul Gen. Pekníka a na ulici Za hradbami č.28-33. Všetky tieto plochy majú 
asfaltový povrch. Cieľom opravy je výmena tejto nášľapnej vrstvy za novú obrusnú vrstvu z asfaltového 
betónu. Plochy sú rozdelené do šiestich  samostatných stavebných objektov. 
Uchádzač nacení každý stavebný objekt samostatne, ale výsledkom bude celková cena za všetky 
objekty SO 01, SO 02,  SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06. Táto celková cena bude  rozhodujúca pri 
výbere dodávateľa. Fakturácia bude po ukončení každého stavebného objektu samostatne.    
     
SO 01: Chodník na Cajlanskej ulici - od  RD č. 239 po križovatku Cajlanská - Dona Santnera, 
Pezinok  – rekonštrukcia 
Chodník sa nachádza na ul. Cajlanská  v Pezinku.  Rekonštruovaná časť začína pri kostole  od 
križovatky Cajlanská a Dona Santnera a končí za  rodinným domom č. 239. Plochy sú vyznačené na 
priloženej situácii. Povrch chodníkov je z asfaltu hr. a´ 3 cm, pod ktorým sa nachádza betónový 
podklad.. Pri ceste je lemovaný betónovými obrubníkmi hr.15 cm a zo strany rodinných domov je zväčša 
bez obrubníkov. Asfalt je popraskaný a miestami úplne zdevastovaný. Okraj chodníka je miestami 
zarastený trávou. V miestach styku chodníka so zeleňou sa osadia parkové obrubníky 
a v nespevnených častiach prejazdov na pozemky RD sa osadia obrubníky hrúbky 100 mm. Liaty asfalt 
sa nahradí novou vrstvou asfaltového betónu AC8 O.  Spády sa zachovajú a to smerom k miestnej 
komunikácie.  Časti chodníka si majitelia rodinných domov upravili zámkovou dlažbou a asfaltom. Tieto  
časti zostanú v pôvodnom stave,  nebudú sa upravovať a dodávateľ ich vykonávaná diela nesmie 
znehodnotiť. 

Nakoľko do chodníka počas výstavby si budú ukladať  podzemné siete  firmy pôsobiace 

v meste Pezinok, dodávateľ je povinný strpieť súčinnosť s prácami týchto firiem! Presný 

harmonogram spolupráce sa dohodne na pracovnom jednaní pred začatím prác.  
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SO 02: Rekonštrukcia asfaltovej plochy detského ihriska Za hradbami, Pezinok 
Ihrisko sa nachádza medzi  bytovými domami Bernolákova č. 36-46 a Za Hradbami č. 3-15 v Pezinku na 
parcele č. 4319/37 k.ú. Pezinok. Skladá sa z dvoch hracích plôch. Na  južnej časti sú osadené hracie 
prvky a severná časť slúži ako multifunkčná hracia plocha. Celé ihrisko je zapustené 60 cm pod úrovňou 
okolitého terénu. 
Projekt rieši len časť slúžiacu ako multifunkčné ihrisko. Na túto plochu vedú štyri vstupné chodníky. 
Povrch je asfaltový, priemernej hrúbky a´3 cm. Asfalt je popraskaný, miestami rozdrobený 
a z dilatačných škár vyrastá tráva a burina.  Pôvodná asfaltová plocha sa nahradí novou vrstvou 
asfaltového betónu AC8 O.  Pri tomto stavebnom objekte sú sťažené podmienky dopravy asfaltového 
betónu na miesto pokládky!  
 
SO 03: Oprava chodníkov na Svätoplukovej ulici č. 2 a 4, Pezinok - udržiavacie práce 
Chodníky sa nachádzajú Na Svätoplukovej ulici v Pezinku. Jedna časť určená na opravu začína pri novo 
zrekonštruovanej asfaltovej komunikácii, prechádza pred hlavným vchodom do bytového domu 
Svätoplukova č. 2 a konči na úrovni  základového panelu lodžií. K tejto oprave sa pristupuje hlavne z 
dôvodu chybných spádov a vytvárania kaluží na chodníkovom povrchu. Druhá časť chodníka sa 
nachádza pri zadnom vchode objektu Svätoplukova 4 v Pezinku.  
Predmetom tejto časti je výmena asfaltovej obrusnej vrstvy. Súčasťou tohto stavebného objektu je aj 
preloženie stĺpa VO. 
 
SO 04: Chodník Za Hradbami č. 28 - 33 - udržiavacie práce 
Chodník sa nachádzajú na ulici Za hradbami pri BD č. 28- 33 v Pezinku. Časť určená na opravu začína 
pri strete s chodníkom pred vchodom do BD Za hradbami 20 a pokračuje popri bytovom dome č. 28-33 
a konči pri fasáde bytového domu Za hradbami 34 .  Predmetom tejto časti je výmena asfaltovej 
obrusnej vrstvy. Liaty asfalt sa nahradí novou vrstvou asfaltového betónu AC8 O. 
 
SO 05: Chodník Bystrická 34 a Bratislavská č. 126 - 130 – udržiavacie práce 
Chodník sa nachádza na ul.  Bystrická a Bratislavská  v Pezinku.  Opravovaná časť začína od lávky pre 
peších popri potoku Saulak pri bytovom dome Bystrická 34, pokračuje pred BD Bratislavská 16 -30  a 
končí pri chodníku na Bratislavskej ulici pri hlavnej ceste. Plochy sú vyznačené na priloženej situácii. 
Povrch chodníkov je z asfaltu hr. a´ 3 cm, pod ktorým sa nachádza betónový podklad. Chodník je 
lemovaný obrubníkmi. Asfalt je popraskaný a miestami úplne zdevastovaný. Okraj chodníka je miestami 
zarastený trávou. Vo vyznačených miestach sa obrubníky nahradia novými  betónovými hr. 8cm. Liaty 
asfalt sa nahradí novou vrstvou asfaltového betónu AC8 O.  Spády sa zachovajú tak ako sú doteraz.  
 
SO 06: Chodník na ul. Gen. Pekníka – udržiavacie práce  
Chodník sa nachádza na ulici Gen. Pekníka. Opravovaná časť začína pri vchode do MŠ a konči pri 
vstupe do predajne CBA.  Povrch chodníkov je z asfaltu hr. a´ 3 cm, pod ktorým sa nachádza betónový 
podklad. Chodník je lemovaný cestnými obrubníkmi pri miestnej komunikácie a oplotením na strane 
druhej. Asfalt je popraskaný a miestami úplne zdevastovaný. Liaty asfalt sa nahradí novou vrstvou 
asfaltového betónu AC8 O.  Spády sa zachovajú smerom k ceste. 

Presný harmonogram spolupráce sa dohodne na pracovnom jednaní pred začatím prác.  

                                                                
Nakladanie s odpadom 
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené 
práce vykonáva  
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu 
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
4. Náklady spojené s likvidáciou odpadu si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny. 
 
Ostatné upozornenia 
DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY 
PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 
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Bližšia špecifikácia jednotlivých stavebných objektov je v prílohe č. 1 tejto výzvy /Asfaltové 
plochy 1_Pezinok PD v PDF/.                                      

 
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej 
platby. Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení jednotlivých stavebných objektov 
a protokolárnom odovzdaní. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi.  

 
6. Predpokladaná hodnota 

76 783,33 € bez DPH /92 140,00 € s DPH/ 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a 
získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky. 
Čas obhliadky: na vyžiadanie 
Žiadame záujemcov svoju účasť na obhliadke nahlásiť  na e-mail: peter.zvonar@msupezinok.sk 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, /naceniť samostatne SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 
06 a uviesť aj celkovú cenu diela/ do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola 
cena kompletná, konečná a úplná 
- návrh zmluvy o dielo v zmysle prílohy c. 2 podpísaná a opečiatkovaná s doplnenými identifikačnými 
údajmi uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a 
funkcia); ICO; DIC; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového úctu/IBAN; Telefónne číslo; e-
mailová adresa/ atd. 
- Čestné  vyhlásenie uchádzača, že: 

 má vysporiadané všetky záväzky voči štátu /sociálna poisťovňa, všetky zdravotné poisťovne, 
daňový úrad a pod./, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu zúčastňovať sa verejných súťaží, 
 všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a správne a 
 v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu 

zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania. 
 
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 celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania  
 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 11.10.2018 do 11:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: 
ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-
mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf 
/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/ 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov 
s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 

 
10. Lehota dodania zákazky  

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi na základe zmluvy/objednávky. Termín dodania: do 
18.12.2018. 
 

11. Doplňujúce informácie 
a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
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b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 
zmluvu/objednávku 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) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

e) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade 
zverejnenia doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 

f) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva. 
 

12. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné 
riešenia. 
 

13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
28.09.2018 
 
Príloha č. 1 – Asfaltové plochy 1_Pezinok PD v PDF 
Príloha č. 2 – návrh zmluvy 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
       vedúca odd. výstavby a životného prostredia   
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