
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: vo@msupezinok.sk  
 Kontaktná osoba na obhliadku: 
    Michal Talapka, tel.: 033/6901 400, e-mail: michal.talapka@msupezinok.sk 

 
 

2. Názov zákazky na stavebnú prácu 
„Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku – Etapa 1“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 

Krížna ulica Pezinok, parc. č.. 888/2; 888/11; 888/9; 888/1, k.ú. Pezinok 

 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky 

Predmetom obstarávania je vybudovanie chodníka pre peších, ktorý je súčasťou  projektovej dokumentácie 
„Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v  Pezinku“, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 
Predmetom Etapy 1 je rozšírenie cesty po pravej strane ulice – výstavba chodníka. Dôjde k dočasnému 
zjednosmerneniu dopravy v smere Malacká cesta – Pansky chodník. Chodník je vedený po pravej strane 
Krížnej ulice smerom od Pánskeho chodníka k  Malackej ceste.  
 
Jestvujúce časti chodníka budú doplnené novými úsekmi nasledovne:  

• vyznačením  pásu pre chodcov šírky 1,50 na existujúcej vozovke vodorovným dopravným značením, šírka 

oddeľujúceho pásu je 0,50 m, 

• stavebným rozšírením cesty na úrovni nivelety súčasnej cesty (bez obrubníka), 

• oddelením priestoru pre chodcov betónovou vodiacou stenou doplnenou o zábradlovú nadstavbu, 

• oddelením priestoru pre chodcov plastovým stĺpikom – baliseta. 

SKLADBA CHODNÍKA 

- ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU      AC 11-O, 50/70, II 50 mm STN EN 13108-1   

- INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTU           PI,B  - 0,80 kg/m2                   STN 73 6129: 2009 

- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY       UM ŠD 45 Gc  150 mm STN 73 6126 

  Spolu        200 mm 

 

Miesta rozšírenia cesty pre potreby chodcov sú vyznačené v prílohe č. 2 „Situácia“ v PD. Rozšírenie sa prevedie 

asfaltovou úpravou v sklone 2%. Rozšírené miesta nebudú výškovo oddelené od cesty (obrubníkom) z dôvodu 

zachovania odvodnenia cesty. Výnimkou je km 0,040494, kde je potrebné vyrovnať výškový rozdiel jednostranne 

zapusteným cestným obrubníkom na dĺžke 2 m. Priestor medzi cestou a chodníkom bude vyznačený vodorovným 

dopravným značením tak, aby vznikol priestor šírky 0,50 m. Do tohto priestoru sa umiestnia bezpečnostné prvky – 

betónové vodiace steny (šírka 0,45 cm), plastové ohybné stĺpiky – balisety, resp. pred a za mostom osadením 

plastových retardérov šírky 0,25 m, dĺžky 6 m medzi dvojitú plnú čiaru. Presné miesta osadenia bezpečnostných 

prvkov sú znázornené v prílohe č. 2 v PD. Vzhľadom na vstupy k nehnuteľnostiam, križovatkám a mosta, nie je 

možné osadiť bezpečnostné prvky na celý úsek. Betónové vodiace steny budú doplnené o zábradlie (nadstavbu). 
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Každá samostatne stojacia vodiaca stena má na začiatku a konci úseku krajní diel – výškový nábeh. V prílohe č. 2 

„Situácia“ sú vyznačené vodiace steny vrátane výškových nábehov. Prechodové časti chodníkov medzi existujúcim 

a novým chodníkom musia byť výškovo upravené rampou v max. sklone 1:12 (nie schodom). 

Vodiace bezpečnostné zariadenia 

Vodiaci prúžok oddeľujúci vonkajší jazdný pruh od chodníka. spevnenej časti krajnice. Vodiace prúžky sú súčasťou 

vodorovného dopravného značenia. Vodiace prúžky sú doplnené o vodiace betónové steny výšky 0,50 m; 

doplnené o zábradlie, a flexibilné plastové stĺpiky – balisety. 

Organizácia dopravy počas výstavby 

Doprava počas výstavby bude čiastočne obmedzená prenosným dopravný značením v zmysle zásad uvedených v 

TP 069 - POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE 

PRACOVNÝCH MIEST, a VYHLÁŠKY 30/2020. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým 

návrhom. Všetky dopravné značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom 

vyhotovení, ako prenosné dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s 

platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné 

značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške č. 30/2020 Z. z.  

V rámci výstavby tejto etapy dôjde k dočasnému zjednosmerneniu dopravy na Krížnej ulici v smere Malacká cesta 

– Panský chodník. Dôjde k rozšíreniu cesty po pravej strane ulice – výstavba chodníka. Dopravu bude obmedzená 

v zmysle prílohy č. 8.2. v PD.  Dočasné dopravné značenie bude na mieste stavby ponechané až do začiatku 

výstavby ďalšej etapy projektu „Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v  Pezinku“. 

V dobe realizácie výrubu drevín a s tým súvisiacich prác je zhotoviteľ povinný obmedziť prístup verejnosti do 

predmetného úseku komunikácie na Krížnej ulici v Pezinku. Pri výrube drevín zhotoviteľ zabezpečí, aby výrub bol 

vykonaný na primeranej odbornej úrovni v súlade s STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie, tak aby sa nepoškodili okolité dreviny, na ktoré sa udelený súhlas nevzťahuje ani objekty. 

                                        

Nakladanie s odpadom 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné 

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, PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY 

INŽINIERSKE SIETE. 

                                  
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 14 dní 
odo dňa doručenia  objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

58 333,33 EUR bez DPH / 70 000,00 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.  
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Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach obhliadky: Michal Talapka,  
tel.: 033/6901 400, e-mail: michal.talapka@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) 

- rozpočet (ocenený výkaz výmer, príloha č. 2) 
- návrh zmluvy s doplnením všetkých požadovaných údajov a s uvedením identifikačných údajov uchádzača, 

podpis štatutára, pečiatka organizácie (príloha č. 4) 
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 

uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 
 
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: 22.11.2021. 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: do 15.12.2021. 
 

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 

11.11.2021 
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Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka  
Príloha č. 2 -  výkaz výmer 
Príloha č. 3 – projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 - návrh zmluvy 
 


