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. Predmet zákazky na stavebné práce
„Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna v Pezinku II“
3. Miesto
Futbalový štadión, Komenského 30, Pezinok
4. Opis predmetu zákazky
Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna zahŕňa modernizáciu elektrických rozvodov, kúrenia a
stavebné práce.
Zázemie štadiónu tvorí na 1. nadzemnom podlaží 15 miestnosti: 7 x šatne /využívajú ich hráči, tréneri,
rozhodcovia/, 1 x sušiareň, 3 x chodba, 1 x zádverie, 1 x technická miestnosť, 1 x sprchy a 1 x toaleta,
na 2. nadzemnom podlaží: 4 x šatne, 1 x chodba.
Elektroinštalačné práce
Elektroinštalácia bude prevedená pod omietkou a z časti v podhľade sadrokartóne v strope. Prívod z HR
rozvádzača bude prevedený káblom CYKY - J 4x6mm2 ktorý bude vyústený v spodnej chodbe za
vstupnými dverami do rozvádzača OEZ 56 modulový pod omietkou kde budú nainštalované príslušné
ističe pre elektrické zásuvkové a svetelné obvody, ktoré budú chránené prúdovým chráničom a
prepäťovou ochranou. Bude tam vytvorená rezerva z dôvodu inštalovania podružných elektromerov pre
horné priestory ktoré môžu slúžiť na prenájom
V každej šatni bude nainštalovaný jeden dvoj rámik ktorý bude obsahovať Ix spínač na svetlo a jednu
zásuvku, bude nainštalovaný pri vstupných dverách a jedna doplňujúca dvojnásobná pootočená
zásuvka v protiľahlej strane šatne.
V priestoroch pre trénera a rozhodcov budú nainštalované okrem dvoj rámika s rovnakým obsahom ako
v šatni a aj doplňujúce tri zásuvky z dôvodu napojenia PC zariadení.
V horných miestnostiach bude inštalácia prevedená ako v miestnosti pre trénera.
Osvetlenie - šatne všetkých typológii budú vybavené dvoma svietidla s elektronickým predradníkom 2x3
6W s odrazovou plochou IP20;
-chodby svietidlo Fogler na PIR snímač 4ks v každej chodbe /zabúda sa zhasínať, svietidlo zapne len
pokiaľ je to potrebné čiže kam ide daná osoba a za podmienky ak bude naozaj tma/
-chodby svietidlo núdzové v každej chodbe tri
-sprchy svietidlom s elektronickým predradníkom IP56
-ventilátor v hlavnej sprche ostane zachovaný
-svietidlo pre vstup z hracej plochy ihriska ktoré je poškodzované vandalmi a neslúži svojmu účelu bude
nahľadené LED halogénom v počte 2ks 10W - výkon 2x100W v ochrannej kovovej konštrukcii jeden
smer na ihrisko druhý k budove ovládanie ostane pôvodné cez spínač.
Kúrenie
Nové radiátory (výmena lokálneho vykurovania – gamatiek za ústredné radiátorové vykurovanie)
Stavebné práce
Oprava miestností – oprava miestností sadrokarón, maľovka
-rekonštrukcia sociálnych zariadení,
-nové/renovované dvere, lavice, vešiaky
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
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-nová podlaha
Podrobnejšie členenie v jednotlivých výkazoch výmer /elektro, kúrenie, stavebné práce/
Dodávateľ je povinný premerať si záujmovú oblasť a do ceny zahrnúť všetky práce a dodávky potrebné
k realizácii diela!
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky
staveniska.
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:
49 166,67 EUR bez DPH /59 000,00 EUR s DPH/
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si sami overili
a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
- Čas obhliadky – uskutoční sa dňa 06.09.2017 o 10:00 hod., miesto: pri hl. vchode do štadióna na
Komenského ulici.
Svoju účasť na obhliadke
stefan.tancar@msupezinok.sk

nahláste

do

5.09.2017

do

16:00

hod.

na

e-mail:

Uchádzač predloží do súťaže:
- cenovú ponuku /rozpočet, výkaz výmer/ v zmysle 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)
- 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/
- 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)
- 1 referenciu v stavebnej činnosti za rok 2016, 1 ref. za rok 2015, 1 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 celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk

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

Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 22.09.2017 do 15:00 hod. Forma na predkladanie ponuky:
ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú emailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf
/poznámka: 1 e-mail = 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.
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) Verejný obstarávateľ žiada záujemcov svoju účasť na obhliadke nahlásiť najneskôr deň pred
uskutočnením obhliadky do 16:00 hod. na e-mail: stefan.tancar@msupezinok.sk
g) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade
zverejnenia doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky.
h) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
i) 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
23.08.2017

Príloha č. 1 – PD
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – výkazy výmer

Ing. Renáta Klimentová
vedúca odd. výstavby a životného prostredia
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