
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 
„Vybudovanie lávky cez potok Saulak v Pezinku“ 
 

3. Miesto  
Lávka pre peších cez potok Saulak na ulici Okružná a Komenského na pozemku p.č. 5244/172; 
5244/169; 5240/2; 803/4 reg. C a p.č. 2065 reg. E v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Riešením stavby „Lávka cez potok Saulak“, je návrh lávky pre peších cez potok Saulak na úrovni 
športovej haly na ulici 1. mája v Pezinku  a návrh riešenia prechodu pre chodcov cez ulicu Okružná. 
Stavenisko sa nachádza na oboch brehoch potoka Saulak medzi existujúcim chodníkom pri športovej 
hale na ulici 1.mája a chodníkom pri komunikácii Okružná. Stavenisko na pravom brehu potoka je 
rovinaté, obmedzenie tvoria podzemné vedenia vysokého napätia a kanalizácie. Na ľavom brehu je 
prevýšenie chodníka oproti brehu potoka cca 1,6 m, čo je riešené rovnomerným sklonom chodníka 
lávky. 
Navrhovaná lávka pre peších bude pozostávať z prostých oceľových nosníkov, ktoré budú uložené na 
železobetónové piliere. Hlavné nosníky budú z dvoch oceľových valcovaných profilov HEB 320, 
pozdĺžne ukladané v spáde a uložené v osovej vzdialenosti 1,2m.Hlavné nosníky budú navzájom 
prepojené pomocou oceľových nosníkov IPE 140, ktorá sa privaria k spodnej hrane hornej pásnice 
a zavetrením z profilov L-60x60x5. Pochôdzna vrstva lávky bude pozostávať z trapézového plechu 
hr.0,88 mm. Tento bude zaliaty betónom  premennej hrúbky, s hornou hranou v spáde. Nadbetonávka 
hr. od 100 mm do 130 mm vrátane plechu, vystužená sieťovinou. Oceľové zábradlie bude kotvené 
z bočných strán hlavných nosníkov. Hlavné nosníky uložené na betónových pilieroch budú mať uloženie 
z jednej strany pevné a z druhej strany klzné. 
Chodník začína napojením na komunikáciu Okružnej ulice smerom k lávke, za lávkou sa napojí na 
chodník pri športovej hale na ulici 1.mája. Dĺžka chodníka je 47,62 m. Časť chodníka je navrhnutá na 
lávke. Povrch chodníka bude  zo zámkovej dlažby. Časť chodníka, ktorá sa napája na komunikáciu na 
Okružnej ulici bude tvorená z dlažby pre nevidiacich. Chodník bude vedený prevažne v násype ponad 
odvodňovaciu priekopu v tejto časti bude položená betónová rúra. Násyp bude ukončený pri základoch 
lávky opornými múrmi z gabiónov, položených na betónovych základoch. 
Na komunikácii Okružnej ulice v mieste prechodu pre chodcov budú osadené zvislé dopravné 
a vodorovné dopravné značenia. Plocha nových svahov okolo chodníka bude zatrávnená. Chodník bude 
odvodnený do zatrávnenia, v časti nad lávkou priečne cez celú šírku uloženým mrežovaným rigolom. 
Rigol bude PVC rúrou odvodnený mimo budovaný svah, základy lávky, oporných múrov z gabiónov 
a zaústený bude do potoka Saulak.. 
V blízkosti priechodu pre chodcov bude na chodníku cez novovybudovanú lávku cez potok Saulak 
umiestnené svietidlo verejného osvetlenia. 
Podrobný rozsah stavby „Lávka cez potok Saulak“ je riešený v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, 
ktoré sú súčasťou  súťažných podkladov. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky technické 
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požiadavky na stavebné práce v zmysle požiadaviek na výstavbu a v zmysle projektovej dokumentácie 
v súlade s platnou legislatívou. 
Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia, pri doprave, 
manipulácii a montáži v zmysle platnej legislatívy o ochrane zdravia pri práci. 
Pokiaľ je vo výkaze výmer, alebo v projektovej dokumentácii použitý názov konkrétneho výrobcu, alebo 
výrobku, uchádzač môže oceniť ekvivalent s rovnakými, alebo lepšími parametrami. V prípade, že 
uchádzač ocení ekvivalent, tak bude súčasťou ponukového rozpočtu vyhotovený súpis označený číslom 
položky s pôvodným textom, ktorého sa ekvivalent dotýka.  
 
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: 

38 000 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 25.05.2017 o 14:00 hod., miesto: Športová hala 1.Mája  
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku /rozpočet, výkaz výmer/ v zmysle výzvy bod 4 a PD, do ktorej zapracuje všetky 
náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná 
- prehlásenie uchádzača, že ide o konečnú a úplnú cenu, ktorá nebude navýšená o ďalšie položky 
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky  (fotokópia) 
- Zmluvu o dielo (vyplnené identifikačné údaje, podpísaná, opečiatkovaná; v prípade víťaza bude pri 
podpise súčasťou zmluvy rozpočet, časový a vecný harmonogram a poistenie stavby za škodu) 
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky, t.j. 
autorizovaný stavbyvedúci na dopravné stavby (kópia takéhoto dokladu opatrená originál pečiatkou 
a podpisom) 
- 3 referencie  v stavebnej činnosti za rok 2016, 3 referencie  v stavebnej činnosti  za rok 2015 a  
3 referencie  v stavebnej činnosti za rok  2014 s uvedením cien, miest,  lehôt a potvrdené  
o uspokojivom vykonaní stavebných prác 
- zoznam konečných zamestnancov 
- zoznam  subdodávateľov /ak relevantné/ 
- 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 
 v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu 

zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania. 
 
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  
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9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 05.06.2017 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, /1 mail= max.10 
MB/ 
 
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: do 60 dní od 
odovzdania staveniska.  
Predpokladaný termín realizácie - až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 
 

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. 

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 mať 

rovnaké alebo vyššie technické parametre ako je navrhnuté v PD. 
i) Verejný obstarávateľ dáva po pozornosti nasledovné doplňujúce informácie: 

 Povrchová úprava - vybrané prvky oceľovej konštrukcie je nutné pred montážou žiarovo pozinkovať, 
prípadne natrieť ochranným náterom. 

 V objekte dopravné stavby pol. 33  nie je odpočítaná dodávka dlažby pol. 26 a 27. Položka 26 a 27 je 
dodávka dlažby  pre nevidiacich. Montáž tejto dlažby je zahrnutá v pol.č.35 /výkr.č.6/. 

 Žiadame naceniť - svietidlo PP PARK HPS 70W /nachádza sa v technickej správe aj vo výkaze výmer/. 

 Žiadame naceniť - dodávku stromov v počte 2 ks do objektu Dopravné stavby  do pol. č. 20 - lipa 
malolistá so založenou korunkou vo výške min. 2,0m - 2,2m; obvod kmeňa  sadenice 16-18 cm na 
výkrese S 01. 

 Žiadame naceniť - zámkovú dlažbu HAKA hr. 6 cm  

 
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 
16.05.2017 
 
 
Prílohy: 
- PD + výkaz výmer 
- Zmluva o dielo 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
       vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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