
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. Predmet zákazky: služba 

„PD – Stavebné úpravy na ulici  Mierová a Holubyho a priechod pre chodcov na ulici Suvorovova 
v Pezinku“ 
 

3. Miesto  
Ulica Mierová, Holubyho, Suvorovova, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom  je vypracovanie projektovej dokumentácie: 
 
Priechod pre chodcov na Suvorovovej ulici v Pezinku 
Jedná sa o vypracovanie realizačnej PD pre zriadenie nového priechodu pre chodcov na ulici 
Suvorovova a s tým spojené úpravy chodníkov a stavebných konštrukcií. Zároveň bude potrebné 
preložiť súčasnú autobusovú zástavku a zrekonštruovať existujúci chodník v nevyhnutnom rozsahu. 
Investičný zámer  je znázornený v priloženej schéme č. 1. Cestná komunikácia sa nachádza na parc.č. 
KNE 2329/1 k.ú Pezinok. Pozemok je v majetku mesta.  
Stavebná úprava pre zriadenie bezbariérového priechodu pre invalidných občanov na Mierovej ulici v 
Pezinku 
Jedná sa o vypracovanie realizačnej PD pre  zriadenie bezbariérového  priechodu pre invalidných 
spoluobčanov, ktorí sa pohybujú pomocou invalidných vozíkov na ulici Mierová v Pezinku a s tým 
spojené úpravy existujúcich stavebných  konštrukcií. Cestná komunikácia sa nachádza na parc.č. KNC 
3691/5 k.ú Pezinok. Pozemok je v majetku mesta. Investičný zámer  je znázornený v priloženej schéme 
č. 2.  
Stavebná úprava priechodu pre chodcov na Holubyho ulici v Pezinku 
Jedná sa o vypracovanie realizačnej  PD pre  úpravu jestvujúceho priechodu pre chodcov na Holubyho 
ulici (pri ulici Fortna) a s tým spojené úpravy chodníkov a stavebných konštrukcií. Zároveň bude 
potrebné stavebne upraviť a dobudovať časť chodníka v blízkosti parkovacích miest a vybudovať 
ochranný ostrovček, zabraňujúci parkovaniu vozidiel 5m od priechodu, ktoré by bránili rozhľadu 
chodcov. Investičný zámer  je znázornený v priloženej schéme č. 3. Cestná komunikácia sa nachádza 
na parc.č. KN C 4653/1 k.ú Pezinok. Pozemok je vo vlastníctve mesta. PD by mala riešiť aj 
rozmiestnenie parkovacích miest v okolí tohto priechodu.  
 
Projektant vypracuje každú stavbu ako samostatnú PD!  
 
Projektant si dotknutú oblasť zameria v rozsahu potrebnom na vypracovanie PD. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude: 
  a.  komplexná projektová dokumentácia  pre realizáciu stavby a vydanie stavebného povolenia, vrátane   
položkového rozpočtu stavby a výkazu výmer.    
 b. odsúhlasenie PD ODI  
 c. autorský dozor počas výstavby 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej 
platby. Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnym odovzdaní. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  
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6. Predpokladaná hodnota /za 3 PD/: 

666,67 EUR bez DPH /800,00 EUR s DPH/  
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta  uskutočnenia prác, aby si sami overili a získali 
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Čas obhliadky – 02.07.2019 o 09:30, miesto: pred Kultúrnym domom. Svoju účasť na obhliadke 
potvrďte na mailovej adrese peter.zvonar@msupezinok.sk najneskôr deň vopred. 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- vyplnenú prílohu č. 1 – cenovú ponuku na celý predmet obstarania /+ vyčísliť každú PD samostatne/, 
identifikačné údaje, vyhlásenie   
- osvedčenie o spôsobilosti pre projektovanie služby predmetu zákazky  – opatrené PD pečiatkou 
odborne spôsobilej osoby 
 
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: 09.07.2019 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.  
Termín dodania projektových dokumentácií: do 40 dní od vystavenia objednávky. 
 

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

g) Výsledkom verejného obstarávania bude Objednávka. 
 

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 
26.06.2019 
 
Prílohy: 
Príloha c. 1 – cenová ponuka + vyhlásenie 
Príloha c. 2 – schémy č. 1, 2, 3 

Ing. Renáta Klimentová    
                                                                             vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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