
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

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”) 
 

 

Druh zákazky: Stavebné práce 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok  

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga 

IČO:   00305022 

 

Kontaktné miesto: ZŠ Na bielenisku, Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 

 

Kontaktné osoby: Mgr. Ingrid Jurčová, telefón: 033/6402241,     

   Pavol Alexy, tel.: 0903461734  E-mail: pavol.alexy@stuba.sk 
 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

   Pavol Alexy, tel.: 0903461734  E-mail: pavol.alexy@stuba.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

,,Oprava stropu a vymaľovanie telocvične v ZŠ Na bielenisku“ 

Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 

 

 

3. Miesto uskutočňovania stavebných prác 

Telocvičňa v Základnej škole Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, stavba súpisné číslo 2709 na parcele č. 

748/2, popis stavby: Škola, v k.ú. území Pezinok, zapísaná na LV č. 4234 Správy katastra Pezinok. 

 

 

4. Opis predmetu zákazky  

Cieľom je oprava stropu telocvične, ktorý sa skladá z povrchovo neupravených betónových nosníkov 

tvaru U, oprava neomietnutých častí podhľadu telocvične a vymaľovanie telocvične. Obstarávateľ 

požaduje vykonanie nasledovných prác: 

 

Vyspravenie neomietnutých častí podhľadu telocvične vo výmere  30 m2 

Izolačný náter vytopených plôch stropu vo výmere    450 m2 

Penetrácia stropu pod maľovku vo výmere      1450 m2 

Maľovka stropu vo výmere       1450 m2 

Maľovka stien vrátane výklenkov a okenných rímsových plôch vo výmere 950 m2 

Maľovka stien v umývateľnom prevedení vo výmere    400 m2 

 

 

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. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

Uchádzač predloží:  

- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia) 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

- cenová ponuka 

- návrh zmluvy o dielo 

 

 

7. Kritérium 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. 

 

 

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.07.2012 o 13.00 hod. 

Forma na predkladanie ponuky: Zaslanie poštou, alebo doručenie na sekretariát riaditeľky školy na 

adresu: ZŠ Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 

 

Heslo: ,,Oprava stropu a vymaľovanie telocvične v ZŠ Na bielenisku – NEOTVÁRAŤ“, v ľavom 

hornom rohu s označením názvu/mena a adresy uchádzača. 

 

 

9. Jazyk predkladania predmetu zákazky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

 

10. Lehota dodania zákazky 

Termín zahájenia prác: 15.8.2012 – 20.8.2012 

Termín ukončenia prác: do 12 pracovných dní odo dňa začatia prác  

 

 

11. Doplňujúce informácie 

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

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

b) Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak hodnota zákazky bude 

vyššia ako finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou. 

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

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

d) 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.  

e) Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia.  

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

g) Ohliadka miesta dodania predmetu obstarávania je možná v pracovných dňoch a v pracovnom čase 

verejného obstarávateľa po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou vo veciach technických. 

 

12. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo 

 

 

13. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia 

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

riešenia. 

 

 

14. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

13.07.2012 


