
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 

„Vykonanie odbornej prehliadky  a odbornej skúšky rozvádzačov, vývodov z rozvádzačov a svietidiel 
verejného osvetlenia Mesta Pezinok“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Mesto Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

VO Mesta Pezinok 
počet 

svietidiel 

RVO 17/ Obrancov mieru + garáže, za kotolňou 15 

RVO 23/ Svätoplukova, kotolňa 28 

RVO 24/ Štúrova, Družstevná, Virgoviča, Orešie, Matúškova, Štúrova, Hurbanova 34 

RVO 25/ Myslenická, Orešie, Cintorínska, cintorín GR  67 

RVO 26/ Gróbska cesta, nadjazd, Nová, Železničná 80 

RVO 27/ Svätoplukova 1, Svätoplukova obchod 7 

RVO 28/ Svätoplukova 23, Novomeského, Novomeského TS 21 

RVO 29/ Svätoplukova 47, Svätoplukova-MŠ Svätoplukova-VS, L.Novomeského 47 

RVO 30/ Gorkého 14, Majakovského, Gorkého, Saulakova, Komenského 43 

RVO 31/ Senecké-cintorín, rozšírenie Vo cintorín, doplnenie nové VO, cintorín, Slnečná, Lesnícka, 
Kalinčiakova, Hollého, Senecká , Sama Chalúpku, Pod lipou, Mýtna, Dobšinského 54 

RVO 32/ Rázusova, Trnavská 30 

RVO 33 / Farská 1, Hollubyho - KD,parkovisko, Potočná, Holubyho OC kláštor, Farská, Fortna, 
Mladoboleslavská,M.R. Štefánika, Farská pred KC  33 

RVO 34/ Štúrova 33, J.Raka, Orešie, Štúrova nové RD,Hečková, Družstevná, D. Virgoviča 10 

RVO 36/ Za Dráhou 55 

RVO 54/ Tehelná 49 

RVO 55/ Sahara 77 

 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vykonanie odbornej prehliadky  a odbornej skúšky rozvádzačov, vývodov z rozvádzačov a 

svietidiel verejného osvetlenia Mesta Pezinok  podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a vypracovanie revíznych správ. 

 
Uchádzač si do ceny zahrnie všetky náklady vrátane vypracovaných  revíznych  správ s  dokumentáciou  a 
dopravou.  
 
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcom znáša v plnej miere záujemca. 
                                  

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 
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Fakturácia – faktúra bude vystavená  po realizácii predmetu zákazky a protokolárnom odovzdaní revíznych správ. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

3 575,00 EUR bez DPH / 4 290,00 EUR s DPH  
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
 
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) 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 

- platný doklad o odbornej spôsobilosti na vykonanie predmetu zákazky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
- referencie - uchádzač predloží min. 1 referenciu z realizácie obdobného charakteru predmetu zákazky v 

posledných troch rokoch pred začatím verejného obstarávania v celkovom objeme min. 1 300,00 € s DPH. 
Uchádzač preukáže referenciu kópiou referenčného listu, ktorý bude obsahovať názov akcie, výšku finančného 
plnenia zákazky, termín, miesto realizácie a telefonický kontakt na zástupcu objednávateľa, u ktorého bude 
možné overiť predložené referencie. 

 
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  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 25.11.2020. 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: 11.12.2020. 

 
11. Doplňujúce informácie 

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

- Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.  
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
18.11.2020 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
 
 
 
 
 


