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 na stavebnú prácu
„Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského – Holubyho, Pezinok“
3. Miesto
Križovatka na ulici Jesenského a odpočovací pruh smerom na železničnú stanicu v katastrálnom území
Pezinok, okres Pezinok.
4. Opis predmetu zákazky
Jedná sa o svetelnú križovatku na ulici Jesenského a odbočovací pruh smerom na železničnú stanicu.
Tento odbočovací pruh je veľmi úzky a tak autobusy majú problém vyhnúť sa protistojacim autám.
Predmetom diela je úprava tohto odbočovacieho pruhu tak, aby autobusy mohli bezpečne odbočiť na
Holubyho ulicu smerom k železničnej stanici aj v prípade , že oproti stoja čakajúce autá. Na dotknutom
území sa nachádzajú viaceré existujúce nadzemné a podzemné inžinierske siete. Križovanie s
navrhovanými inžinierskymi sieťami sa bude riešiť v spolupráci s jednotlivými správcami príslušných
sietí. Postupovať sa bude podľa ich požiadaviek. Súčasťou realizácie úpravy odbočovacieho pruhu je aj
preloženie existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie.
Pri úprave bude nutné vyrúbať živý plot a pravdepodobne až dva stromy. V trase chodníka sa
nachádzajú 2 ks stromov. Jeden je priamo v trase a druhý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti.
Mesto plánuje výrub týchto stromov, ale pred tým si overí / pri výstavbe/ či koreňový systém zásadným
spôsobom zasahuje do stavby. V prípade , že odborný dozor rozhodne o nutnosti odstránenia oboch
stromov, dodávateľ zabezpečí ich výrub. V prípade výrubu vo vegetačnom období je nutné prizvať
ornitológa. Toto na základe požiadavky dodávateľa zabezpečí investor.
Pred realizáciou dodávateľ odovzdá investorovi projekt dočasného dopravného značenia potvrdený
okresným dopravným inžinierom. Po realizácii dodávateľ odovzdá investorovi doklady
o predrealizačnom geodetickom vytýčenia stavby a porealizačné geodetické zameranie stavby pre
zápis do katastra nehnuteľností. Toto zameranie dodať aj vo formáte DGN alebo DWG.
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. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu
Ochrana drevín pri stavebnej činnosti
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk

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

Pri stavebných prácach je dodávateľ povinný dodržiavať Arboristický štandard č. 2 – Ochrana drevín pri
stavebnej činnosti!
Najmä
a) pri prácach prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba vykonávajúca práce povinná zabezpečiť
ochranu existujúcich drevín v dosahu prác pred mechanickým poškodením a pred pojazdom
koreňového systému mechanizmami a vozidlami. Ochrana kmeňa sa inštaluje za koreňovými nábehmi
stromu. Konštrukcia musí byť pevná a musí zasahovať aspoň do výšky 2 m alebo do výšky spodného
kostrového konára stromu.
b) chránený koreňový priestor stromu predstavuje kruhová plocha s polomerom rovnajúcim sa
štvornásobku obvodu kmeňa vo výške 1,3 m nad povrchom, najmenej však 2,5 m
c) pre všetky stromy s obvodom kmeňa menším ako 625 mm, alebo s priemerom do 198 mm je
chránený koreňový priestor vymedzený ako kruhová plocha s polomerom 2,5 m.
c) počas výkonu prác nesmie byť koreňový systém stromov pod korunou zaťažený výkopovou zeminou
alebo stavebným materiálom, výkopová zemina musí byť ukladaná mimo koreňovú zónu stromov t.j. za
vonkajšiu líniu koruny,
d) dreviny a korene stromov s priemerom väčším ako 3 cm nesmú byť porušené. Korene s priemerom
do 30 mm na hrane výkopu v smere k stromu je možné prerušiť len hladkým rezom.
Poznámka: Investor odporúča záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky
staveniska.
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.
6. Predpokladaná hodnota:
18 325,00 € bez DPH /21 990,00 € 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: 09.09.2019 o 10:00 hod., miesto: pred rodinným domom, Jesenského č. 1, Pezinok.
Svoju účasť na obhliadke potvrďte najneskôr deň dopredu na mail adrese: peter.zvonar@msupezinok.sk
/prípadne na vyžiadanie 033/6901 401/
Uchádzač predloží do súťaže:
- vyplnenú prílohu č. 1 - cenovú ponuku na celý predmet obstarania, identifikačné údaje
vyhlásenie a rozpočet
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného
registra/prípadne uviesť v ponuke link)
- vecný a časový harmonogram prác
- návrh zmluvy o dielo zmysle prílohy č. 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; emailová adresa/.
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
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
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9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 16.09.2019 do 11:00 hod. Forma na predkladanie ponuky:
ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú emailovú 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: do 40 dní od
odovzdania staveniska.
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/objednávku s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku 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) Verejný obstarávateľ dáva na vedomie, že začiatok prác závisí od dátumu platnosti stavebného
povolenia.
g) 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
06.09.2019
Prílohy:
Príloha č. 1 – cenová ponuka
Príloha č. 2 - návrh zmluvy
Príloha č. 3 – PD, výkaz výmer

Ing. Renáta Klimentová
vedúca odd. výstavby a životného prostredia

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

