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
„Stavebný dozor - Vybudovanie cyklochodníka Pezinok-Limbach“
3. Miesto predmetu zákazky
Mesto Pezinok, k. ú. Pezinok
4. Opis a rozsah predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je výkon stavebného dozoru pre stavbu pod názvom: Vybudovanie cyklochodníka
Pezinok-Limbach.
Popis činnosti stavebného dozoru
- oboznamuje sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia st avby, najmä s projektovou
dokumentáciou, s obsahom zmlúv, s obsahom stavebného povolenia a vyjadrením orgánov štátnej
správy k nemu, s obsahom zmlúv a dohôd zhotoviteľa s jeho subdodávateľmi a podmienkami
vzájomného odovzdávania a preberania prác medzi nimi,
- dbá o včasné a v stanovenej lehote odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu do
stavebného denníka,
- sleduje dočasné využívanie miestnych verejných priestranstiev, komunikácií ako aj využívanie
susedných pozemkov pre účely výstavby, pokiaľ je ich využitie v PD overenej stavebným úradom (ďalej
len „projektová dokumentácia stavby“) predpokladané. Dbá, aby sa uvedené pozemky a priestranstvá
využívali len v súlade so všeobecnými právnymi predpismi,
- dodržiava podmienky stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie
stavby,
- navrhuje objednávateľovi zvolanie kontrolných dní, pripravuje podklady na rokovanie a zúčastňuje sa
kontrolných dní,
- pripravuje podklady k návrhom dodatkov k zmluvám o dielo v priebehu realizáci e diela,
- bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných okolnostiach,
- kontroluje vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich
súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladania na úhradu mandantovi,
- sleduje a kontroluje uskutočňovanie stavebných a montážnych prác, najmä z pohľadu ich súladu s PD,
uzavretej zmluvy so zhotoviteľom, slovenskými technickými normami a všeobecnými technickými
požiadavkami na výstavbu,
- sleduje a kontroluje pravidelné vedenie stavebného denníka, montážneho denníka v súlade s
podmienkami zmlúv, kontroluje úplnosť záznamov, upozorňuje zhotoviteľa na nedostatky, ktoré v
priebehu kontroly zistil, k záznamom v denníku pripojuje svoje stanovisko,
- kontroluje množstvo a kvalitu uskutočňovaných prác podľa PD, odchýlky zapisuje do stavebného
denníka,
- v stavebnom denníku zapisuje požiadavky mandanta,
- kontroluje tie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a
výsledky kontroly zapisuje do stavebného denníka,
- spolupracuje so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo
navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
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-

odsúhlasuje dodatky a zmeny projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo
prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Pri závažných
zmenách projektu, termínov, rozpočtových nákladov, okamžite predloží na odsúhlasenie mandantovi,
uplatňuje námety, ktoré smerujú k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) do končenej stavby,
vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
sleduje a kontroluje dodržiavanie technologických postupov pri uskutočňovaní stavebných prác a
dodávok,
zúčastňuje sa pri uskutočňovaní predpísaných skúšok, potvrdzuje ich výsledky a uschováva protokoly
o dosiahnutých výsledkoch skúšok, vyžaduje doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a
dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
potvrdzuje súpisy uskutočňovaných prác a dodávok zhotoviteľom, dáva pokyn na úhradu faktúr za
uskutočnené práce a dodávky v súlade s platobným kalendárom dohodnutým v zmluve, dbá, aby boli
fakturované len uskutočnené práce a dodávky,
spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie
škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozorňuje zhotoviteľov na nedodržanie
termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
dbá na zakresľovanie zmien do jedného vyhotovenia vykonávacej dokumentácie stavby, po
prekontrolovaní zakreslených zmien preberie od zhotoviteľa jedno vyhotovenie dokumentácie
skutočného vyhotovenia stavby, najneskôr pri preberacom konaní,
zúčastňuje sa preberania čiastkových prác zhotoviteľom od jeho subdodávateľov, pričom dbá
predovšetkým na kvalitu preberaných prác a dodávok,
sleduje a kontroluje, či je stavba uskutočňovaná v súlade s podmienkami určenými v stavebnom
povolení,
kontroluje riadne uskladnenie materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
pripravuje podklady pre odovzdanie a preberanie stavby alebo jej časti, zúčastňuje sa na konaní o
odovzdaní a preberaní stavby, kontroluje odstraňovanie vád a nedorobkov zistenýc h pri preberaní v
dohodnutých termínoch,
zúčastňuje sa a zabezpečuje výkon činnosti na kolaudačnom konaní,
kontroluje vypratanie staveniska zhotoviteľom.

5. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby.
Fakturácia – čiastkové faktúry budú vystavené na mesačnej báze po protokolárnom odovzdaní vykonaných prác.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/
8 000,00 EUR bez DPH / 9 600,00 EUR s DPH (8 mesiacov)
1 000,00 EUR bez DPH / 1 200,00 EUR s DPH (1 mesiac)

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)
- návrh zmluvy (vyplnený a podpísaný dokument, príloha č. 2 tejto výzvy)
- doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti od SKSI
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.
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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: 13.07.2021. 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 zmluvy. Termín dodania: 8 mesiacov
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.
- Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplňujúcich
informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky.
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva.
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
02.07.2021
Príloha č. 1 – cenová ponuka
Príloha č. 2 – návrh zmluvy

