
Mesto  Pezinok 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   č . 7,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  

v platnom znení 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

     Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 

    Sídlo:                           Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

    Štatutárny zástupca:    Mgr. Oliver Solga 

    IČO:                  00 30 50 22 

    Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

     

    Kontaktná osoba vo veciach prieskumu trhu:  Silvia Nestarcová, telefón: 033/690 11 43 

    E- mail:                       silvia.nestarcova@msupezinok.sk 

    

     Kontaktné osoby vo veciach technických:  

                            Jaroslava Solgová, tel.: 033/690 11 20, jaroslava.solgova@msupezinok.sk 

                            Ing. Iveta Szabová, tel.: 033/690 11 48, iveta.szabova@msupezinok.sk  

          

 2.  Predmet zákazky:                                                  

      Vypracovanie „Urbanistickej štúdie rekreačných oblastí v Pezinku- Slnečné údolie    

      a Kučišdorfská  dolina,, na  zabezpečenie organizácie územia  a vyňatia z lesného pôdneho     

      fondu (LPF) 

                    

 3.  Opis predmetu zákazky :    
      Predmetom zákazky je vypracovanie Urbanistickej štúdie rekreačných oblastí v Pezinku  na    

      zabezpečenie organizácie územia  a vyňatia z LPF. Ide o územie v rekreačných oblastiach    

      Slnečné údolie a  Kučišdorfská dolina. Urbanistická štúdia bude podkladom pre vypracovanie   

      geometrických plánov, projektovej dokumentácie pre vyňatie z LPF a následne na  

      vypracovanie znaleckých posudkov a výpočet odvodov.     

      Rozsah územia - rekreačné oblasti:  

  - Slnečné údolie: 135 chát na individuálnu chatovú rekreáciu a 3 zariadenia  na hromadnú   

    chatovú rekreáciu  spolu výmera  21,5 ha + vodná nádrž  2,5 ha 

       - Kučišdorfská dolina: 258 chát na individuálnu chatovú  rekreáciu výmera 35 ha + vodná 

nádrž 7,7 ha 

  

 4.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
      Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

      Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. 

      Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         

 

 5.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

      Uchádzač predloží: 

      - Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

      - Cenovú ponuku na celý predmet obstarania s rozdelením ceny na rekreačné oblasti   

         Kučišdorfská dolina a Slnečné údolie 

 

 



 6.  Lehota na predloženie ponúk: 
 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  06.07.2012 do 11,00 hod.  

 Doručenie ponúk je do podateľne MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

 Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach      

 a označené : „Urbanistická štúdia rekreačných oblastí v Pezinku,,  - neotvárať.  

 

 7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH, vyčíslená suma DPH a aj celková cena 

spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú  cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač písomne upozorní. 

 

8. Jazyk predkladania predmetu zákazky: 
    Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

9. Lehota dodania zákazky 

     do 2 mesiacov od podpisu zmluvy 

 

10. Doplňujúce informácie 

a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie 

b) V prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného 

obstarávateľa,  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť 

zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia 

výzvy nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona č.    

25/2006 Z.z. 

d) Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia. 

e) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo. 

f) Prílohu výzvy tvoria mapky dotknutého územia - mapka ,,A,, Kučišdorfská dolina,                                                                                   

 mapka ,,B,, Slnečné údolie. Dotknuté územia sú farebne ohraničené. 

 

11. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo  

 

12. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje 

variantné riešenia. 

 

13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
26.06.2012 

 

 

 

    

 

                                                                                        Mgr. Oliver S o l g  a 

                                                                                             primátor mesta 
 
 
 
 



 



 


