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
Kontaktná osoba na obhliadku:
Ing. Gabriela Repová, tel.: 033/6901 118, e-mail: gabriela.repova@gmail.com
2. Názov zákazky na stavebnú prácu
„Revitalizácia vnútrobloku na Aktívny park Za Hradbami v Pezinku“
3. Miesto predmetu zákazky
Za hradbami č. 3, Pezinok, LV č. 4234, parc. č. 4319/37, 4319/38, Pezinok
4. Opis a rozsah predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je revitalizácia (dodávka a montáž mobiliáru hracích a fit prvkov) vnútrobloku Za
hradbami v Pezinku, ako verejného priestoru, určeného pre aktivity všetkých vekových kategórií. Funkčne
je priestor rozdelený na hrací priestor pre najmenšie deti 3-12 rokov, potom pre dospelých a seniorov ako
fitnes a fitpark, pre mladých od 17-23 rokov pre street voľnočasové aktivity. Stavebnými a udržiavacími
prácami bude riešený priestor, ktorý je určený na relaxačné a oddychové aktivity so zázemím, dopadovými
plochami, zeleňou a mobiliárom (hracími prvkami, fit prvkami, odpadkové koše, informačné tabule, stojany
na bicykle a kolobežky) a pod. Pri realizácií budú vykonávané okrem stavebných aj sanačné a búracie
práce so zarovnávaním a úpravou úrovne terénu po pôvodnom ihrisku. Všetko v súlade s technickými
normami STN EN 1176 a STN EN 1177 na základe spracovanej štúdie riešenia priestoru a zoznamom
prvkov, mobiliáru a podrobného rozpočtu pre stavebné a udržiavacie práce.
Súčasťou dodávky bude aj technická dokumentácia pre zdokladovanie certifikácie hracích prvkov
a zostáv, pre zabezpečenie prevádzky a údržby a splnenie všetkých bezpečnostných predpisov pre
užívanie ihrísk.
Revitalizácia daného územia bude rozdelená na zóny
01 Multifunkčné ihrisko 426 m²
02 Spevnené plochy 376 m²
03 Workoutové ihrisko 90 m²
04 Fitnes zóna 107 m²
05 Detské ihrisko 68 m²
06 Terasa 36 m²
07 Pieskovisko 7 m²
08 Terasa 11 m 2
09 Detské ihrisko 104 m²
Drobná architektúra a pergola.
Podrobnosti predmetu zákazky sú súčasťou štúdie pre ohlásenie stavebných úprav a udržiavacie práce, v
sprievodnej správe. V prílohe č. 2 je technická špecifikácia prvkov.
Nakladanie s odpadom
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné
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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
Ostatné upozornenia
DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A
DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA !
5. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/
148 000,00 EUR bez DPH / 177 600,00 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.
Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach obhliadky: Ing. Gabriela
Repová, tel.: 033/6901 118, e-mail: gabriela.repova@msupezinok.sk, najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou
predkladania ponúk.
Uchádzač predloží do súťaže:
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej
zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná + vyplní identifikačné údaje
uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO;
DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ + vyhlásenie
uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné,
v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky a súhlasí
s podmienkami tohto verejného obstarávania (príloha č. 1)
- technická špecifikácia prvkov vyplnená uchádzačom; (uchádzačom je umožnená odchýlka +5% od
požadovaných rozmerov prvkov, príloha č. 2)
- rozpočet (ocenený výkaz výmer, príloha č. 3)
- grafické vyobrazenie ponúkaných herných prvkov, mobiliáru, športových povrchov + certifikáty k jednotlivým
herným prvkom a športovému povrchu
- zoznam referencií – uchádzač predloží referencie realizácii detských ihrísk/ihrísk na cvičenie spolu v hodnote
177 000,00 EUR s DPH za posledné 3 roky. Uchádzač predloží referencie realizácie športového povrchu
EPDM v minimálnej celkovej výmere 1 200 m2 za posledné 3 roky.
- pôdorys so zakreslením jednotlivých herných prvkov + herných plôch – uchádzač zakreslí ponúkané herné
prvky + mobiliár do prílohy (Príloha č.4)
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp.
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu)
- návrh zmluvy s uvedením identifikačných údajov uchádzača, stavbyvedúceho, podpis štatutára, pečiatka
organizácie (príloha č. 5)
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 forma na predkladanie ponúk
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Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 18.11.2020 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 = max 10 MB/
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom
vyhodnotenia, elektronickou formou.
10. Lehota dodania predmetu zákazky
Zhotovenie diela sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 60 dní od účinnosti zmluvy.
11. Doplňujúce informácie
- Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom emailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
- Komunikácia ohľadom obhliadky miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v elektronickej forme,
prostredníctvom e-mailovej adresy: gabriela.repova@msupezinok.sk, príp. tel.: 033/6901 118.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie.
- 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.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade, ak cena ponuky bude
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet
zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže.
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplňujúcich
informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky.
- Verejný obstarávateľ môže od úspešného uchádzača požadovať vzorky materiálu prvkov za účelom
posúdenia splnenia požadovanej technickej špecifikácie prvkov.
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva.
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
10.11.2020
Príloha č. 1 – cenová ponuka
Príloha č. 2 - technická špecifikácia prvkov
Príloha č. 3 - výkaz výmer
Príloha č. 4 – pôdorys
Príloha č. 5 – návrh zmluvy
Príloha č. 6 - štúdia

Ing. Ján Záchenský
Vedúci oddelenia výstavby
a životného prostredia

