
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 službu 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Zlepšenie technického vybavenia 
odborných učební v ZŠ Kupeckého a Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne na ZŠ Na 
bielenisku“ 
 

3. Miesto realizácie 
ZŠ Kupeckého, LV č. 4234, par.č. 3477/2 v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok 
ZŠ Na bielenisku, LV č. 4234, par.č. 748/2 v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu dvoch stavieb: 
I. Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého 
Jedná sa o stavebno-technické práce v súvislosti s inštaláciou laboratórnych stolov pre učiteľa a žiakov vo 
fyzikálnej učebni. 
laboratórne pracovisko učiteľa - pripojiteľné na sieťové napätie 230V, minimálny rozmer 1500x600x800mm, 
konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií 
napr. voda, plyn (propan-butan), napätie 230V, bezpečné napätie 30V. Úložný priestor pre uskladnenie učiteľskej 
stoličky, učebných pomôcok a prístrojov  
laboratórne pracovisko žiaka (8 ks min. + podľa rozmerov učebne) – žiacke pracovisko (pre 2-4 žiakov) pripojiteľné 
na sieťové napätie 230V alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie, minimálny rozmer 
1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, na pracovnej ploche vyvedené 
pripojenie médií napr. voda, plyn (propán-bután), napätie 230V, bezpečné napätie 30V  
Presné parametre budú výsledkom obhliadky miesta uskutočnenia realizácie.  
 
Požadujeme predložiť PD s vyjadreniami dotknutých orgánov pre ohlásenie drobnej stavby. Samotné 
ohlásenie si zrealizuje verejný obstarávateľ. 
 
PD požadujeme predložiť v 4 vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme vo formáte PDF. 
 

 
II. Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne na ZŠ Na bielenisku 
Projektová dokumentácia bude riešiť rozmiestnenie a napojenie klientských staníc + monitor, klávesnica, myš 
v jazykovej učebni pre 15 - 16 žiakov + učiteľ. Taktiež bude potrebné zohľadniť rekonštrukčné práce súvisiace 
s obstaraním jazykovej učebne. 
Presné parametre budú výsledkom obhliadky miesta uskutočnenia realizácie.  
 
Požadujeme predložiť PD s vyjadreniami dotknutých orgánov pre ohlásenie drobnej stavby. Samotné 
ohlásenie si zrealizuje verejný obstarávateľ. 
 
PD požadujeme predložiť v 4 vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme vo formáte PDF. 

 
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

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

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ s DPH/: 

4 500,00 € PD ZŠ Kupeckého 
1 500,00 € PD ZŠ Na bielenisku 
spolu PHZ 6 000,00 €  
 

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 – 20.07.2017 o 10:00, miesto: hl.vchod pred ZŠ Na bielenisku, presun na ZŠ Kupeckého. 
 

Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, 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 odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky (kópia takéhoto 
dokladu opatrená originál pečiatkou a podpisom) 
- vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú 
pravdivé a úplné, 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. V prípade, že nie ste platca DPH, prosím túto 
skutočnosť uviesť k cenovej ponuke. 
 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 28.07.2017 do 15:00 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:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi do 40 dní od vystavenia objednávky. 
 

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. 
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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 
17.07.2017 
 
 
 
Prílohy: 
jazyková učebňa ZŠ Na bielenisku – nákres 
fyzikálna učebňa ZŠ Kupeckého – nákres 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
          Mestského úradu v Pezinku 


