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: služba
„Vypracovanie projektovej dokumentácie
Mladoboleslavskej ulici v Pezinku“.

na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice na

3. Miesto
Požiarna zbrojnica Mladoboleslavská ulici v Pezinku, súpisné číslo 1139, parc. č. 5048 , k.ú. Pezinok
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom súťaže je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie strechy
požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici 7 v Pezinku v súčinnosti s požiadavkami Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave.
Požiarna zbrojnica pre dobrovoľný hasičský zbor sa nachádza na okraji historickej časti Pezinka na
Mladoboleslavskej ulici. Slúži pre potreby hasičského zboru od roku 1874. Strešná krytina je tvorená
z drevených trámov, na jednej strane uložených na nosnú čelnú stenu zbrojnice a na strane druhej
zapustených do konštrukcie mestských hradieb . Mestské hradby sú evidované ako kultúrna pamiatka
mesta Pezinok. Na drevenej trámovej konštrukcie je pravdepodobne plné debnenie a na ňom bola
pôvodná plechová krytina. Pri opravách bola na túto plechovú krytinu dodatočne položená jedna vrstva
oxidovaného asfaltového pásu s bridlicovým posypom.
Nakoľko krytina nebola dostatočne utesnená v styku s mestskými hradbami dochádzalo veľmi často
k zatekaniu a k tým aj k degradácii nosnej drevenej konštrukcie strechy. Táto musela byť asi pred 10timi rokmi v strede podopretá oceľovým nosníkom.
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie bude zhŕňať:
- Projektovú dokumentáciu pôvodného stavu strešnej konštrukcie
- Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie strešnej konštrukcie
- Zameranie stavby v rozsahu potrebnom pre projekt
- Konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava - zapracovanie požiadaviek
- Rozpracovaná PD bude konzultovaná s objednávateľom
- Výkaz výmer a Rozpočet
- Dodanie PD v 8 pare + na CD nosiči ( textová časť - vo formáte WORD; výkaz výmer, rozpočet - vo
formáte MS Excel; výkresová časť - vo formáte *.pdf a DWG pre AutoCad).
- Autorský dozor počas realizácie stavby - ide o vykonanie autorského dozoru v počte 10 hodín.
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:
1 900,- EUR bez DPH /2 280,- EUR s DPH/
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
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Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili a získali
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Čas obhliadky – sa uskutoční dňa 14.09.2017 o 10:00 hod., miesto: pred budovou Hasičskej
zbrojnice, Mladoboleslavská 7, Pezinok
Žiadame záujemcov svoju účasť na obhliadke nahlásiť najneskôr do 13.09.2017 do 16:00 hod. na
e-mail: peter.zvonar@msupezinok.sk
Uchádzač predloží do sútaže:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarania rozčlenenie v zmysle prílohy c. 2 do ktorej zapracuje
všetky náklady za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná v zmysle výzvy bod 4
- osvedčenie o spôsobilosti pre projektovanie stavieb požadovaného druhu – opatrenie PD pečiatkou
odborne spôsobilej osoby
- návrh zmluvy o dielo zmysle prílohy c. 1 s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača /Obchodný
názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); ICO; DIC; Bankové
spojenie (názov banky); Číslo bankového úctu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/
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: 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 objednávky - zmluvy.
Termín dodania projektovej dokumentácie: do 06.10.2017
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 objednávku zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy
nemohol predpokladať.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť objednávku - zmluvu v prípade, ak cena
ponuky bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku - 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 objednávka alebo Zmluva o dielo.
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
07.09.2017
Príloha c. 1 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha c. 2 – Cenová ponuka
Vybavuje: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
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Profesia
Vypracovanie PD pôvodného
stavu strešnej konštrukcie
Vypracovanie realizačnej PD
Autorský dozor
SPOLU

Cena bez DPH

Cena s DPH

Príloha c. 3 – Fotodokumentácia

Ing. Renáta Klimentová
vedúca odd. výstavby a životného prostredia

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

