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Výzva na predloženie ponuky 

 
 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa 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 vo veciach prieskumu trhu:  Ing. Andrej Farkaš, telefón: 033/690 11 41 
E- mail:                       andrej.farkas@msupezinok.sk 
Kontaktná osoba vo veciach technických:  
                Ing. Andrej Farkaš, tel.: 033/6901141, e-mail: andrej.farkas@msupezinok.sk 
                Ing. Ľubica Mezeiová, tel.: 033/6901140, e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk 
  

2. Predmet zákazky 
Vybudovanie kontajnerových stanovíšť 
 

3. Miesto poskytnutia zákazky 
Mesto Pezinok, Muškátová, Silvánová, Hroznová, Rulandská ulica 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Cieľom je výstavba kontajnerových stanovíšť bez zastrešenia – spevnené plochy zo zámkovej 
dlažby s príslušnými konštrukčnými vrstvami, ohraničené cestnými obrubníkmi 
Dielo bude vykonané a ocenené v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. 
 

5.  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. Preddavok     
              sa neposkytuje 

 
6.  Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  na realizáciu diela stavebné práce: 

 Do 10 500 EUR bez DPH 
 

7.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní  
 Uchádzač predloží: 
 - doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia) 
 - návrh zmluvy o dielo ( verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pripomienkovať     
   predložený návrh zmluvy o dielo) 
 - ocenený výkaz výmer 
 

8. 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 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. 
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9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.07.2012 o 13.00 hod. 
Forma na predkladanie ponuky: 
do podateľne MsÚ Pezinok, adresa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok,  
Heslo: ,, Výstavba kontajnerových stanovíšť“ „NEOTVÁRAŤ“, v ľavom hornom rohu 
s označením názvu/mena a adresy uchádzača. 

 
10. Jazyk predkladania predmetu zákazky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

11. Lehota dodania zákazky 
Termín zahájenia prác: 06.08.2012 
Termín ukončenia prác: 24.08.2012 
 
 

12. 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) Výkaz výmer je súčasťou výzvy na predloženie cenovej ponuky 
e) PD je k dispozícii na MsÚ Pezinok, odd. investičnej výstavby, realizácie a ÚP – Ing. 

Andrej Farkaš, II. poschodie, kanc. č. 35  alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: 
andrej.farkas@msupezinok.sk 

f) Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia. 
g) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo. 

 
 

13. Typ zmluvy 
Zmluva o dielo  

 
14. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

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

15. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
04.07.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                       Mgr. Oliver S o l g  a 
                                                                                             primátor mesta 
 


