
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 
„PD - Rekonštrukcia elektrickej siete a NET (dátovej) kabeláže na IV. NP MsÚ Pezinok“ 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, LV 4234 parc. č. 4663/2, súpisné č. 44, 
v katastrálnom území Pezinok; riešené miestnosti sa nachádzajú na 3. poschodí MsÚ, t.j. IV. nadzemné podlažie, 
/viď prílohu č. 3 Pôdorys/. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete.  
Projekt bude pozostávať zo: 

- zamerania jestvujúceho stavu IV. NP MsÚ Pezinok – časť architektúra v tlačenej forme a vyhotovenie 
v digitálnej forme dwg, resp. dfx 

- návrh rozvodov celého IV. NP okrem sociálnych zariadení (časť elektro): 
 časť zásuvkové (dvojité) a svetelné rozvody + príprava na klimatizáciu (samostatný elektrický 

prívod) 
 dátové rozvody 
 výmena jestvujúceho rozvádzača 

- stavebné úpravy vyvolané inštaláciou rozvodov: zníženie podhľadov, sekanie drážok, vyspravenie škár, 
maľovanie, dvojité podlahy serverovne, protipožiarne dvere serverovne, klimatizácia serverovne, 
rozdelenie miestnosti serverovne na č. 434, samohasiace zariadenie) 

- rozpočet a výkaz výmer 
 
Dielo bude vypracované a dodané objednávateľovi v 6 tlačených vyhotoveniach a v jednej elektronickej forme na 
CD/DVD (textová časť - vo formáte WORD; výkaz výmer, rozpočet - vo formáte MS Excel; výkresová časť - vo 
formáte .pdf a DWG pre AutoCad). 
 

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 zákazky /PHZ/: 

2 000,00 EUR 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 – uskutoční sa dňa 25.09.2019 o 10:00 hod., miesto: MsÚ Pezinok, I. poschodie, č. dverí 15. 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 

- cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola 
cena kompletná /príloha č. 1/ 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

- osvedčenie o spôsobilosti pre projektovanie služby predmetu zákazky  – opatrené PD pečiatkou odborne 
spôsobilej osoby 
- návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č. 2 s doplnenými údajmi (identifikačné údaje, cena, dátum a podpis) 

 
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: 03.10. 2019 do 11:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: cenové 
ponuky s požadovanými náležitosťami 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 do 60 dní od účinnosti zmluvy. 
 

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) Komunikácia ohľadom elektrickej siete miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v elektronickej 

forme, prostredníctvom e-mailovej adresy: stefan.tancar@msupezinok, príp. tel.: 033/6901 402 
a lubica.mezeiova@msupezinok.sk, príp. tel.: 033/6901 400. 

h) Komunikácia ohľadom slaboprúdu/NET kabeláže miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať 
v elektronickej forme, prostredníctvom e-mailovej adresy: matej.sandtner@msupezinok.sk,  príp. tel.: 033/6901 
116 a alexander.pravda@msupezinok.sk, príp. tel.: 033/6901 115. 

 
12. Typ zmluvy 

Návrh Zmluvy o dielo prikladáme ako samostatnú prílohu č. 2  predmetnej výzvy. 
 

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

 
14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

19.09.2019 
 
Príloha č. 1 – Cenová kalkulácia 
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo  
Príloha č. 3 – Pôdorys 

 
Ing. Renáta Klimentová 

         vedúca odd. výstavby a životného prostredia   
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