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

Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 
 

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 na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: 
vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

 
 

2. Predmet zákazky na stavebnú prácu 
„Rekonštrukcia chodníka a nasvietenie priechodu pre chodcov na Trnavskej ulici, Pezinok“ 
 

3. Miesto  
Chodník na Trnavskej ulici, LV č. 4234, parcelné č. 2298 a 2329 v katastrálnom území Pezinok, okres 
Pezinok. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Špecifikácia chodníka 
Chodník sa  nachádza na  Trnavskej ulici  v Pezinku. Jedná sa o časť od Jilemnického ulice až po 
križovatku s Mýtnou ulicou. Táto časť ma pôvodný povrch asfaltový. V časti chodníka sú kamenné 
obrubníky a v časti betónové. Časť chodníka je zrekonštruovaná, pravdepodobne majiteľom rodinného 
domu na parc. č. 2306. V tejto časti tvoria hranicu chodníka parkové obrubníky. V telese chodníka sa 
nachádzajú stromy, zvislé dopravné značenie a autobusová zástavka.   Práce budú vykonávané na 
pozemkoch – parc. č.2298 a 2329 . Nakoľko nebola urobená sonda predpokladá sa , že pod asfaltovou 
vrstvou sa nachádza betónová vrstva hrúbky miestami až do 15 cm. 
Navrhované riešenie.  

Pred začatím stavebných prác dodávateľ vytýči všetky inžinierske siete a zamerá si polohu pôvodného  

chodníka. Potom sa vybúra vrchná asfaltová vrstva a následne predpokladaný podkladný betón  

a existujúce obrubníky v celej trase chodníka. Hrúbka a rozsah betónového podkladu sa zameria 

a fakturované bude len skutočné množstvo.  Projekt uvažuje s betónovým podkladom v celom rozsahu 

búracích prác. V prípade, že sa pod betónovým podkladom nachádza  štrková podkladná vrstva v 

dostatočnej kvalite a hrúbke nebudú sa nové podkladné vrstvy realizovať. Toto sa však posúdi až po 

odokrytí podkladu. PD uvažuje s novými podkladovými vrstvami. Po odkopaní sa rastlý terén upraví 

a zhutní.  Následne sa zrealizuje prvá podkladná vrstva, zhutní sa  a osadia sa nové parkové a cestné 

obrubníky. Tvar ani šírka chodníka sa nemení a   nové obrubníky sa osadia na miesto pôvodných. 

Vonkajšia hrana obrubníka nesmie byť bližšie k vozovke ako 500 mm.   Po osadení obrubníkov sa 

zrealizuje druhá podkladná vrstva so zhutnením. Na takto pripravený podklad sa položí zámková 

dlažba napr. Premac HAKA sivej farby, hrúbky 6 a 8 cm  a nopková a drážková  dlažba pre zrakovo 

postihnutých občanov 20/20 x 6 cm, červenej farby. Na prechode cez hlavnú komunikáciu na Trnavskej 

ulici sa nalepí varovný a vodiaci pás PVC farby bielej. Dlažba môže byť použitá aj od iného výrobcu, ale 

rozmerovo a tvarovo totožná s hore uvedenými výrobkami. Presné uloženie dlažby s rôznym účelom 

určuje projektová dokumentácia. Pred rodinným domom parc.č. 2306 je zrealizovaná zámková dlažba. 

V mieste prejazdu cez chodník sa zrealizuje podklad z cementom spevneného kameniva. Podklad 

bude o 50 cm širší na každú stranu ako je vchod do objektov. Taktiež v tomto mieste bude  uložený 

cestný nábehový obrubník   v súlade s PD / viď rez B-B´. Šírka tohto nábehového / nájazdového/ pásu 

bude o 30 cm širšia na každú stranu od šírky  prejazdu do objektov.  V mieste prechodov pre chodcov 

mailto:vlasta.cholujova@msupezinok.sk
mailto:vlasta.cholujova@msupezinok.sk


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

Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  

sa použije cestný obrubník so skosením na stojato a zapustí sa 2 cm nad úroveň  nivelity cestnej 

komunikácie / viď vzorový priečny rez  C-C´/. Stromy budú mať okolo vytvorený zemný priestor 

ohraničený parkovými obrubníkmi  minimálne 40 cm od hrany pňa.  

V projektovej dokumentácie sú vyznačené len netypické plochy navrhnuté na asfaltovanie. Spätné 

asfaltovanie š. 20 cm pozdĺž cestných a nábehových obrubníkov si dodávateľ pripočíta k tejto ploche. 

Po ukončení prác dodávateľ zabezpečí porealizačné geodetické zameranie a dodanie geometrického 

plánu  pre zápis diela do katastra. Náklady s tým spojené si dodávateľ zahrnie do ceny diela. 

 

Dočasné dopravné značenie. 

Pred zahájením prác je dodávateľ povinný vypracovať PD  dočasného dopravného značenia a osadiť 
prvky tohto dočasného dopravného značenia schváleného dopravným inžinierom. Náklady s  tým 
spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny.  Za osadenie a udržovanie značenia zodpovedá 
dodávateľ.  
DODÁVATEľ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY 
PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 
Poznámka: Investor doporučuje  záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky 
staveniska. 
 
Hlavné ukazovatele výmery 
Búracie práce: 
Plocha na vybúranie –asfaltový povrch                                           -               500,80 m2 
Plocha na vybúranie – zámková dlažba                                           -                 35,42 m2 
Dĺžka vybúraných kamenných obrubníkov                                     -               147,40 mb 
Dĺžka vybúraných parkových obrubníkov                                        -                13,20 mb 
Demontáž a spätná montáž plochy chodníka                                   -                  11,90 m2 
Navrhované konštrukcie 
Celková plocha zámkovej dlažby  – farba sivá skladba „a“              -              414,74 m2 
Celková plocha zámkovej dlažby  – farba sivá skladba „b“              -                91,53 m2 
Celková plocha nopkovej dlažby  - farba červená  hr.60 mm            -                13,30 m2 
Celková plocha drážkovej dlažby  - farba červená  hr.60 mm           -                  7,30 m2 
Varovný  PVC pri ostrovčekoch nopkový – farba biela                     -                  3,6 m2 
Vodiaci  PVC pri ostrovčekoch drážkový  – farba biela                     -                  0,5 m2   
Navrhované parkové obrubníky                                                         -                 35,30 bm 
Navrhované cestné obrubníky so skosením š. 150 mm                     -               143,50 mb 
Navrhované nábehové /nájazdové/ obrubníky  1000/200                 -                  19,98 mb 
Navrhnurá asfaltová plocha  hr. 90 mm                                             -                     6,8 mb 
 
 

 Špecifikácia pre nasvietenie priechodu pre chodcov 
Realizácia rieši nasvietenie existujúceho priechodu pre chodcov na Trnavskej ulici pri Mestskom podniku 
služieb technickými zariadeniami „Bezpečného priechodu". Bezpečný priechod pre chodcov bude 
pozostávať zo svetelného zvýraznenia dráhy priechodu asymetrickým svietidlom, dodatočného 
aktívneho signalizačného zariadenia LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky a osadenia zvislého 
dopravného značenia IP6, ktoré bude doplnené plným prerušovaným žltým svetlom  v zmysle PD. 
 
Stavba musí by zrealizovaná v zmysle platných STN,STN EN, zákonov, vyhlášok a predpisov.  

  
Uchádzač je povinný pri voľbe technologických postupov a materiálov v plnej miere vychádzať z 
pokynov uvedených v projektovej dokumentácii a v zmysle výzvy na predloženie ponuky. Realizácia 
diela musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou. 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej 
platby. Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dokončení diela a protokolárnym odovzdaní. Splatnosť 
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
6. Predpokladaná hodnota: 
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65 000,00 EUR s DPH  
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a 
získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky. 

- Čas obhliadky – uskutoční sa dňa 22.03.2017 o 9:30 hod., miesto: Trnavská ul. (zastávka SAD) 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 1 a samostatne za 
a) Chodník /rozpočet, výkaz výmer/ v zmysle výzvy bod 4 a PD, do ktorej zapracuje všetky náklady za 
jednotlivé úkony  tak, aby bola cena  kompletná (výkaz výmer nie je súčasťou výzvy) 
b) Nasvietenie /rozpočet, výkaz výmer/ v zmysle výzvy bod 4 a PD, do ktorej zapracuje všetky náklady 
za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena  kompletná (výkaz výmer je súčasťou výzvy) 
- prehlásenie uchádzača, že ide o konečnú a úplnú cenu,  ktorá nebude navýšená o ďalšie položky 
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky  (fotokópia) 
- návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č. 2 s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača 
/Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; 
Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/; cenu diela 
požadujeme doplniť spolu /chodník +osvetlenie/ 
- vecný a časový harmonogram prác  
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky, t.j. 
autorizovaný stavbyvedúci (kópia takéhoto dokladu opatrená originál pečiatkou a podpisom) 
a odborne spôsobilá osoba v energetike - elektrina  
- 3 referencie  v stavebnej činnosti za každý uvedený rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 s uvedením 
cien, miest,  lehôt a potvrdené o uspokojivom vykonaní stavebných prác 
- zoznam konečných zamestnancov, resp. subdodávateľov 
- Čestné  vyhlásenie uchádzača, že: 

 má vysporiadané všetky záväzky voči štátu /sociálna poisťovňa, všetky zdravotné poisťovne, 
daňový úrad a pod./, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu zúčastňovať sa verejných súťaží, 
 všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a správne a 

 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že 
ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 
  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania  
 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 04.04.2017 do 11:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: 
ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-
mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov 
s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 

 
10. Lehota dodania zákazky:  

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi na základe zmluvy. Termín dodania: 60 dní  od 
odovzdania staveniska. 
 

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 si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať. 
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c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu a pristúpiť k realizácii zákazky len vtedy, 
ak verejný obstarávateľ bude mať schválené finančné prostriedky na danú zákazku. 

e) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

f) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade 
zverejnenia doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 

g) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo. 
h) Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalent na dodaný stavebný materiál, ktorý musí spĺňať 

požiadavky projektovej dokumentácie. 
 

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 
15.03.2017 
 
 
 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka  
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo  
Príloha č. 3 – PD Nasvietenie + výkaz výmer, PD stavebná časť 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
       vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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Príloha č. 1 Cenová ponuka 
 

„Rekonštrukcia chodníka a nasvietenie priechodu pre chodcov na Trnavskej ulici, Pezinok“ 
 

Akcia 
Cena v EUR bez 

DPH 
20% 
DPH 

Cena v EUR s DPH 

Chodník    

Nasvietenie priechodu pre chodcov    

Cena spolu 
 

   

 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodný názov: 
Sídla (miesto podnikania): 
Štatutárny orgán (zástupca) (meno, priezvisko a funkcia): 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie 
IBAN: 
BIC: 
kontaktné telefónne číslo: 
e-mailová adresa: 
 
 
Vyhlásenie uchádzača: 
Uchádzač vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu sa oboznámil 
so podmienkami uvedenými v tejto výzve, s rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto 
verejného obstarávania. 
 
 
V ....................................., dňa ................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu, alebo oprávneného zástupcu uchádzača s uvedením oprávnenia: 
 
 
 
...................................................................... 
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