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

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:  Ing. arch. Igor Hianik 
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. Názov zákazky na službu 

„Ochrana fasády ZŠ Kupeckého 74, Pezinok - PD“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
ZŠ Kupeckého 74, Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je navrhnúť najvhodnejšie riešenie na ochranu fasády budovy školy zo strany multifunkčného 
ihriska, ktoré sa nachádza v areáli Základnej školy Jána Kupeckého č. 74 v Pezinku. ZŠ má obnovenú 
celú fasádu doskami Cetris finish a multifunkčné ihrisko je lokalizované v jej  bezprostrednej blízkost /viď 
foto v prílohe/. Aj napriek tomu, že multifunkčné ihrisko má ochrannú sieť, existujúce tkané siete na 
bránke a v jej okolí sa  často trhajú, čím dochádza k prekopnutiu lopty a tým aj k neustálemu poškodeniu 
fasádnych dosiek.  
Multifunkčné ihrisko je maximálne využívané žiakmi, záujmovými krúžkami, voľnočasovými aktivitami a 
úlohou návrhu je dostatočná a dodatočná ochrana fasády, ktorá zachytí loptu aj po pretrhnutí 
existujúcej ochrannej siete ihriska. 

 
5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia - faktúra bude vystavená  po dodaní predmetu obstarávania. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

600,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky.  
Čas obhliadky – na vyžiadanie, vlasta.cholujova@msupezinok.sk   
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- Prílohu č. 1 /uchádzač vyplní tabuľku nacenenia, identifikačné údaje, miesto, dátum, podpis, pečiatku pod 

vyhlásením/ 
 
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. 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 12.03.2019  do15 :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  
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky:  
Predmet zákazky sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 60 dní od vystavenia objednávky. 
 

11. Doplňujúce informácie 
a) Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
b) Verejný obstarávateľ odporúča dodržať veľkosť obsahu e-mailu - 1 e-mail = 10 MB, v prípade, že uchádzač 

obdrží informačný mail o nedoručení jeho správy, t.j. Undelivered Mail Returned to Sender, je potrebné 
rozdeliť ponuku do viacerých mailov a poslať znova na kontaktnú e-mailovú adresu, z nej uchádzač obdrží 
potvrdzujúci mail o doručení jeho správy. 

c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. 

d) 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. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

f) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

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

h) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
27.02.2019 
 
 
Príloha č. 1 – tabuľka nacenenia + vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 2 – opis + fotodokumentácia 

 
 
 
Ing. Renáta Klimentová 

         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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