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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 predloženie cenovej ponuky 
 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o VO”) 

 
 
 

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:         Silvia Nestarcová, telefón: 033/690 11 43 
E- mail:                        silvia.nestarcova@msupezinok.sk 
 

2. Predmet zákazky 
,,Vykonávanie stavebného (technického) dozoru nad zhotovením stavby ,,Terminál 
integrovanej dopravy v Pezinku“.  
 

3. Miesto poskytnutia zákazky 
Holubyho  č. 2, 902 01 Pezinok  
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečiť vykonávanie stavebného (technického) dozoru nad 
uskutočňovaním stavby ,,Terminál integrovanej dopravy v Pezinku,,. 
 Ide o revitalizáciu plôch autobusovej a železničnej stanice Pezinok na Holubyho ulici - 
výstavba terminálu integrovanej dopravy.  Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných 
objektov: SO 01.1 Autobusové zastávky, SO 01.3 Informačné tabule BID, SO 01.3A 
Informačné tabule BID - prípojka, SO 01.4 Mobiliár, SO 02.1 Parkovisko, SO 02.2 Dopravné 
značenie parkoviska, SO 02.3 Stojany na bicykle, SO 03.1 Komunikácie a spevnené plochy,  
SO 03.2 Sadovnícke úpravy, SO 03.3 Verejné osvetlenie, SO 03.4 Dopravné značenie -
prechody pre chodcov, SO 03.5 Dočasné dopravné značenie. 
 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky   - služba 
 Do 10 000 EUR bez DPH 
 

6. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 
Stavba bude realizovaná s využitím finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 
16.01.2012 uzatvorenou medzi poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja  
vidieka SR  a  prijímateľom Mestom Pezinok. 
Predmet obstarávania ,,Vykonávanie stavebného (technického) dozoru nad zhotovením stavby 
bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
Fakturácia  –  faktúra    bude  vystavená   raz  mesačne.   Splatnosť faktúry   je  14 dní odo dňa       

             doručenia faktúry obstarávateľovi.        
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7. Požiadavky na vykonanie stavebného (technického) dozoru: 

- oprávnenie vykonávať stavebný (technický) dozor na dopravné stavby v zmysle stavebného 
zákona 
- zabezpečenie inžinierskej činnosti v zmysle sadzobníka UNIKA v rozsahu prílohy č.6  
 

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní  
Uchádzač predloží: 
- doklad o oprávnení k výkonu tejto činnosti v odbore DOPRAVNÉ STAVBY  
- výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra  
- zoznam aspoň 3 uskutočnených stavieb s uvedením názvu diela, ceny   
- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v uvedenej            
   ponuke. 
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania 
 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.  
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky  uvedená 
v ponuke uchádzača bude stanovená podľa § 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena 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. 
 

10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy.  
Ponuka uchádzača bude zo súťaže vylúčená v prípade, že nepredložil doklady preukazujúce:  
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 tejto výzvy 
- predložil neplatné doklady 
- poskytol nepravdivé informácie  

 
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 06.07. 2012 o 11.00hod. 
Forma na predkladanie ponuky: 
do podateľne MsÚ Pezinok, adresa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok,  
Heslo: Stavebný dozor „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ „NEOTVÁRAŤ“, 
v ľavom hornom rohu s označením názvu/mena a adresy uchádzača. 

 
12. Jazyk predkladania predmetu zákazky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

13. Lehota dodania zákazky 
Predpokladaný termín zahájenia prác je v mesiaci AUGUST 
Predpokladané trvanie je 10 mesiacov  
 

14. 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. 

d) PD stavby je k nahliadnutiu na MsÚ Pezinok, odd. investičnej výstavby, realizácie a ÚP, 
II. poschodie kanc. č. 30a  

e) Prílohou výzvy je situácia osadenia stavby v terénne 
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15. Typ zmluvy 
Mandátna zmluva 

 
16. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje 
variantné riešenia. 

 
17. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
      28.06.2012 
 
 
 
 
 

                                                                                    Mgr. Oliver S o l g  a 
                                                                                                  primátor mesta 

     



 

Miesto stavby 


