
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 

„Nákup dočasnej cestnej svetelnej signalizácie – semafory Drevárska – priechod pre chodcov“ 
 

3. CPV kódy:  
34996100-6 Semafory 
34923000-3 Vybavenie na riadenie cestnej dopravy 
34992000-7 Značky a svetelné znaky 
34996000-5 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu 
45233294-6 Inštalácia cestnej signalizácie 
 

4. Miesto realizácie 
k.ú. Pezinok, križovatka Bratislavská – Drevárska – Komenského.  
 

5. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Nákup dočasnej cestnej svetelnej signalizácie v rozsahu 2 nové semafory na priechode pre chodcov na riadenie 
križovatky Bratislavská – Drevárska – Komenského. Križovatka sa nachádza na komunikácii II/502 v tesnej 
blízkosti okružnej križovatky cca 350m (zo smeru od Bratislavy), kde sa v čase špičky na vjazdoch do tejto 
križovatky tvoria rozsiahle kongescie, ktoré budú s určitosťou zasahovať aj do tejto novo vytvorenej križovatky. Ku 
križovatke nie sú dodané dopravné prieskumy.  
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE:  
DCSS bude pracovať izolovane v plne dynamickom režime.  
 
Návestidlo LED dynamické so zabudovanou riadiacou elektronikou, riadené káblom, s prípravou pre rádiomodem,  
s priemerom svetelných polí min. 210 mm s malou spotrebou el. energie a lepšou svietivosťou ako žiarovkové 
návestidlá. Vozidlové detektory pre zabezpečenie optimálneho predĺženia dopravného signálu. Napájanie 
návestidiel bude pomocou bezpečného napätia 40V AC.  
Množstvo 2 ks 
 
Príslušenstvo k montáži (stožiare žiarovo zinkované – odolné proti poveternostným vplyvom, káblové rozvody, 
upevňovacie adaptéry návestidiel, konektory 
Množstvo 1 sada.  
 
Možnosť ručného riadenia – manuálna prevádzka 
 
Dodanie, montáž, naprogramovanie, otestovanie zariadenia.  
Dodanie technickej, projektovej dokumentácie, certifikáty.  
Vykonanie vstupnej východiskovej revízie 
Vykonanie ročnej prehliadky  
 
Zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hod.  
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Záručná doba na zariadenie min. 2 roky.  
Bezplatný záručný servis vrátene dopravných nákladov 2 roky.  
 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená do 21.12.2020 s podpísaným preberacím protokolom. 

Splatnosť faktúry je do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

5 125,00 EUR bez DPH / 6 150,00 EUR s DPH 
 

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- Cenovú ponuku - Príloha č. 1 /uchádzač vyplní cenovú ponuku, identifikačné údaje, miesto, dátum , podpis, 

pečiatku pod vyhlásením/ 
- Položkový rozpočet  - Prílohu č. 2 /uchádzač vyplní jednotkové ceny, uvedie dátum, miesto a  podpis s 

pečiatkou/ 
- Doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného 

registra/prípadne uviesť v ponuke link)  
- Oprávnenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky MPSVaR číslo 508/2009 Z.z.  
- Certifikát od výrobcu na činnosti spojené s požadovanou prácou 
- Návrh zmluvy - Príloha č. 3 /uchádzač vyplní kontaktné údaje, uvedie dátum, miesto a podpis s pečiatkou/ 
 
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. 

 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  celkom s DPH za celý predmet obstarávania. 
 
V prípade, že nie ste platca DPH, prosím túto skutočnosť uviesť k cenovej ponuke. 
 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 16.12.2020 do 15:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: ponuky je  
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo form e 
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. 
 

11. Lehota dodania zákazky:  
Zabezpečenie správy a údržby predmetu zákazky sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do  
21.12.2020. 
   

12. 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) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
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g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu/objednávku a pristúpiť k realizácii zákazky len 
vtedy, ak verejný obstarávateľ bude mať schválené finančné prostriedky na danú zákazku. 

h) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

i) Verejný obstarávateľ odporúča dodržať veľkosť obsahu e-mailu - 1 e-mail = 10 MB, v prípade, že uchádzač 
obdrží informačný mail o nedoručení jeho správy, t.j. Undelivered Mail Returned to Sender, je potrebné 
rozdeliť ponuku do viacerých mailov a poslať znova na kontaktnú e-mailovú adresu, z nej uchádzač obdrží 
potvrdzujúci mail o doručení jeho správy. 

j) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva. 
 
 

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

 
14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

10.12.2020 
 
 
Príloha č. 1 - cenová ponuka  
Príloha č. 2 - položkový rozpočet   
Príloha č. 3 - návrh zmluvy 
 


