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

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. Názov zákazky na stavebné práce 
„Oprava lokálnych porúch na komunikáciách“ 
 

3. Miesto realizácie 
Miestne komunikácie a účelové komunikácie v správe Mesta Pezinok. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky sú: 
A) lokálne opravy výtlkov, sieťových rozpadov a iných poškodení AB povrchov pomocou infratechnológie, t.j. 

vykonať infra-ohrev poškodeného živičného krytu a výtlkov, následne podklad penetrovať a položiť živičnú 
zmes s následným zhutnením. Podrobný postup opravy: označenie miesta opravy, vyčistenie podkladu, 
nahriatie poškodeného miesta infražiarením, v prípade potreby zarezanie hrán a rozrušenie nahriateho 
podkladu, doplnenie nového AB, frakcia AC 8O, AC 11O, aplikácia a zapracovanie regeneračnej emulzie do 
spodnej vrstvy asfaltu a výtlku, premiešanie vrstiev, upravenie do roviny a zhutnenie, aplikácia regeneračnej 
emulzie na zakonzervovanie miesta opravy a opätovné zhutnenie, vyčistenie miesta opravy, odstránenie 
prenosného značenia. 

B) Oprava jednotlivých výtlkov bude vykonaná zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených 
konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, 
napenetrovaním, vyplnením výtlku horúcou obalenou zmesou z asfaltového betónu (ako spojivo na výrobu 
asfaltového betónu sa použije cestný asfalt, ktorý musí vyhovovať STN EN 12591, ktorý bude preukázaný na 
základe preukaznej skúšky (dodací list od výrobcu cestného asfaltu a certifikát výrobku) a zmes bude 
zhutnená vibračným valcom, prípadne vibračnou doskou. Vlastnosti zmesi a spôsob realizácie musia 
zodpovedať TP 08/2011 – Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydané 
ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s účinnosťou od 15.08. 2011. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača použitie strojov a zariadení, ktoré bude v dobrom technickom stave, 
schopnom vykonať požadované zadania a ktoré budú vybavené dopravnými a signalizačnými bezpečnostnými 
prvkami pre opravu miestnych komunikácií pri plnej obojsmernej prevádzke.  
Miesto výkonu a rozsah opráv bude na základe požiadaviek objednávateľa, ktorý bude dozorovať plnenie zadaní. 
 
Poznámka 
Do ceny je možné doplniť vlastné položky do štruktúry zloženia výslednej ceny za 1m2 pre stanovenie výslednej 
ceny. 
 

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 protokolárnom odovzdaní. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

do 60 000,00 € bez DPH /72 000,00 EUR s DPH/ 
A) 40 000,00 € bez DPH – oprava výtlkov pomocou infratechnológie, v zmysle bodu 4.A) tejto výzvy. 
B) 20 000,00 € bez DPH – oprava výtlkov zarezávaním, v zmysle bodu 4.B) tejto výzvy.  
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Rozsah prác je možné počas realizácie prác upraviť podľa potreby obstarávateľa, skutočné práce budú realizované 
a fakturované podľa vystavených objednávok, maximálne však do limitu - výšky 60 000,00 € bez DPH /72 000,00 € 
s DPH./ 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať finančné prostriedky určené na predmetné opravy, ktoré budú 
realizované na základe jednotlivých objednávok.  
 

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 v prípade vyžiadania 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, vo forme priloženej prílohy č. 1 tejto výzvy 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) 
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky 
- 2 referencie v predmete zákazky za každý uvedený rok, t.j. 2 ref. za rok 2016, 2 ref. za rok  2015, 2 ref. za rok 
2014  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 
 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 za 1m2 a z nej vypočítať zároveň najvyšší celkový rozsah v celých m2 (celková hodnota výpočtu 
nemôže presiahnuť hodnotu 60 000,00 EUR bez DPH, môže sa rovnať tejto hodnote) (vyplnenie prílohy č. 1). 
Cena za 1m2 bude cena konečná a nemeniteľná.  
Uchádzač môže doplniť aj vlastné položky do štruktúry zloženia výslednej ceny za 1m2 pre stanovenie výslednej 
ceny.   
V prípade, že nie ste platca DPH, prosím túto skutočnosť uviesť k cenovej ponuke. 
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuku, ktorej hodnota bude vyššia ako táto predpokladaná hodnota.  
 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 28.06.2017 do 11:00 hod. Forma na predkladanie ponuky: cenové 
ponuky s požadovanými náležitosťami je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme 
na kontaktnú e-mailovú adresu vlasta.cholujova@msupezinok.sk, vo forme podpísaného a naskenovaného 
dokumentu, vo formáte .pdf 
/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/ 
Verejný obstarávateľ, resp. poverený zamestnanec na vykonanie VO vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich 
predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania zákazky:  
Opravy budú realizované priebežne od júla do konca roka 2017, na základe čiastkových objednávok.  
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie a predloženie kalkulácie pre každú objednávku pred začatím 
realizácie.   
Plnenie predmetu zákazky bude na základe jednotlivých objednávok podľa potreby a fakturácia podľa skutočne 
realizovaných prác.  
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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) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 

12. Typ zmluvy 
Objednávka. 

 
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 
19.06.2017 
 
 
Príloha č. 1 - tabuľka 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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Príloha č. 1 k výzve na cenovú ponuku na rok 2017 
 

A) „Oprava lokálnych porúch na komunikáciách použitím infratechnológie “, v zmysle bodu 4.A) výzvy 
 

 
Jednotková cena v 

€/m2 bez DPH 
20% 
DPH 

Jednotková cena v €/m2 s 
DPH 

Oprava lokálnych porúch na  komunikáciách 
použitím infratechnológie 
 
(podľa obsahu výzvy) 

   

Množstvo v merných jednotkách [m2]  

Cena spolu 
(cena za m2 x počet m2) 
(cena nemôže presiahnuť sumu 40.000,00 eur 
bez DPH) 

40 000,00 €  48 000,00€ 

 
B) „Oprava výtlkov na komunikáciách zarezávaním “, v zmysle bodu 4.B) výzvy 

 

 
Jednotková cena v 

€/m2 bez DPH 
20% 
DPH 

Jednotková cena v €/m2 s 
DPH 

Oprava výtlkov na komunikáciách 
zarezávaním 
 
(podľa obsahu výzvy) 

   

Množstvo v merných jednotkách [m2]  

Cena spolu 
(cena za m2 x počet m2) 
(cena nemôže presiahnuť sumu 20.000,00 eur 
bez DPH) 

20 000,00 €  24 000,00 € 

 
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: 
 
V ....................................., dňa ................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu, alebo oprávneného zástupcu uchádzača s uvedením oprávnenia: 
 
 
 

...................................................................... 
 


