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Druh zákazky: Stavebné práce.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Pezinok

IČO: 00305022

Poštová adresa: Radničné nám. 7

PSČ: 90214

Mesto/obec: Pezinok

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Štetka

Telefón: +421 336901121

Fax: +421 336412303

E-mail: peter.stetka@msupezinok.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Rekonštrukcia strechy na ZŠ Orešie v Pezinku

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
a) Stavebné práce.

a) Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:
budova základnej školy, ulica Orešie 4, 902 03 Pezinok, stavba



súpisné číslo 3344 na parcele č. 376/5 a 376/4, v katastrálnom území
Grinava, zapísaná na LV č. 1285 Správy katastra Pezinok

b) Tovary

c) Služby

NUTS kód:

SK01.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Budova základnej školy Orešie v Pezinku sa nachádza v časti
Grinava. Objekt je prístupný z areálu základnej školy. Pôdorysný tvar
má otvorenú podobu C s vnútorným nádvorím. Má čiastočné
zapustené podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Podkrovný
priestor nad celým pôdorysom nie je využívaný. Tvar strechy je
sedlový so štítovými stenami v koncových polohách podkrovných
priestorov. Konštrukcia zastrešenia krov je z drevených trámov, ako
konštrukčný systém je použitá konštrukcia stojatej stolice v kombinácii
so vzperadlom na rozpätie 11,0 m. Drevené prvky krovu, hlavne
krokvy, klieštiny, pomúrnice a spodné väzné trámy sú v dobrom
stave. Strešná krytina je z keramických škridiel. Klampiarske prvky sú
z pozinkovaného plechu. Výmena pôvodnej strešnej krytiny na
pôvodnej konštrukcii pozostáva z demontáže klampiarskych prvkov,
strešnej krytiny, strešných okien, antén a sirény ako aj pôvodného
bleskozvodu aj s latovaním. Navrhnutá je výmena drevených prvkov
vykazujúcich stopy po poškodení drevokazným hmyzom či plesňami,
ide hlavne o žľabové krokvy a podbitie prečnievajúcich častí strechy.
Nová strešná skladba bude obsahovať záveternú fóliu, dištančné
latovanie, latovanie pod krytinu. Navrhnuté sú nové klampiarske
prvky, strešné výlezy a nová strešná krytina. Nový bude aj
bleskozvod. V objekte sa navrhuje strešná krytina: Bramac Moravská
Novo vo farebných odtieňoch tehlovočervená a bridlicovočierna.
Búracie práce V rámci výmeny strešnej krytiny bude rozobratá
pôvodná keramická krytina, klampiarske prvky zastrešenia, pôvodný
bleskozvod, strešné okná, vetracie potrubia, antény a siréna ako aj
pôvodné latovanie. Podmienkou prevzatia stavebno-technických prác
do užívania, bude kompletné odovzdanie všetkých stavebných a
odborných prác, vrátane potrebných skúšok a revíznych správ v
tolerancii príslušných noriem, platných v SR.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214210-5. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 44112400-2, 44112410-5, 44112430-1, 44112500-3,
45111000-8, 45111300-1, 45261210-9, 45261211-6, 45261300-7,
31216200-5, 45312311-0, 45321000-3, 45422000-1, 45442120-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky



II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Celková výmena strešnej krytiny na pôvodnej konštrukcii pozostáva z
demontáže klampiarskych prvkov, strešnej krytiny, strešných okien,
antén a sirény ako aj pôvodného bleskozvodu aj s latovaním. Lehota
uskutočnenia predmetu obstarávania: 10 týždňov od odovzdania
staveniska. Predpokladaný termín odovzdania staveniska:
bezodkladne po podpise zmluvy, najneskôr do 7 dní od podpisu a to
písomným protokolom a odovzdaní a prevzatí staveniska.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 104000,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1 písm. a) až g) zákona.
Uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 26 ods. 2 písm. a) až
e), resp. ods. 3 a 4 zákona, prípadne potvrdením o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. Pri § 26 ods. 1
písm. f) zákona, uchádzač označí konkrétny predmet činnosti, ktorým
preukazuje oprávnenie uskutočňovať predmet zákazky.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: a.) § 28 ods. 1 písm. b) zákona.
Uchádzač predloží zoznam ním uskutočnených stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s
dátumom realizácie za predchádzajúcich päť rokov, doplneným
minimálne 3 potvrdeniami, z ktorých bude vyplývať: označenie
odberateľa, označenie realizovaných stavebných prác že odberateľ
bol s uskutočnenými prácami spokojný, uvedenie ceny, v hodnote nad
70 000,00 EUR bez DPH miesta, lehoty uskutočnenia stavebných
prác zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení. Odôvodnenie
primeranosti tejto podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32
ods. 6 zákona a uchádzač zoznamom preukáže, že s realizáciou
práce má skúsenosti ako aj kvalitu plnenia predmetu zákazky. b.) §



29 zákona. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil
certifikát k výrobkom, ktoré sa majú dodať - certifikát kvality alebo
doklad o zhode, podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami v rámci
Európskej únie, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s
technickými špecifikáciami. Odôvodnenie primeranosti tejto
podmienky účasti je v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona a
uchádzač preukáže, že je spôsobilý vykonávať špeciálne stavebné
práce, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť
výplňových konštrukcií otvorov.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Áno.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
3282/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 28. 3. 2012

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 17. 4. 2012

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 17. 4. 2012

Miesto: Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 17.04.2012 o
14.00 hod., adresa: Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok zasadačka MsÚ, č. dv. 12

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Verejný
obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, použije
elektronickú aukciu. Pri elektronickej aukcii sa nepoužije § 41 zákona,



tzn. že otváranie obálok s ponukami bude NEVEREJNÉ a zápisnica z
otvárania ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku, nebude
posielať.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
19. 3. 2012


