
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 
„Projekt organizácie dopravy  – obojsmerná cyklodoprava na ulici SNP v Pezinku“ 
 

3. Miesto  
Ulica SNP v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu organizácie dopravy /POD/ na jednosmernej ulici SNP 
v celej jej dĺžke, ktorý bude zahŕňať možnosť prejazdu cyklistov v oboch smeroch. Projektová 
dokumentácia určí podmienky umiestnenia a dispozičného riešenia cyklotrasy v existujúcom dopravnom 
úseku. 
 
Dokumentácia bude obsahovať návrh vodorovného a zvislého dopravného značenia (bez stavebných 
úprav, resp. s minimálnymi stavebnými úpravami), výkaz výmer a cenovú kalkuláciu. 
 
V riešenej lokalite musí projekt počítať: so zachovaním šírkových pomerov vozovky a chodníkov, stĺpov 
elektrického vedenia a verejného osvetlenia, zvislým dopravným značením, zeleňou a stromoradím, 
prejazdom nákladných automobilov, zásobovaním obchodných prevádzok,  možnosťou obojstranného 
parkovania obyvateľov ulice SNP a vjazdmi do rodinných domov, organizáciou vývozu odpadu 
(vykladanie smetných nádob počas vývozu odpadu). 

Cieľom projektu je čo najefektívnejšie využitie existujúcich spevnených plôch.  
 
POD žiadame predložiť  odsúhlasený ODI v PK. 
 
Všetka dokumentácia bude odovzdaná 6x v tlačenej forme + rozpočet, výkaz výmer a zároveň aj 1x v 
elektronickej forme na CD alebo DVD: textové a tabuľkové dokumenty vo formátoch doc. resp. xls. 
Výkresová dokumentácia vo formáte  dwg a pdf. 
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej 
platby. Fakturácia – faktúra bude vystavená  po odovzdaní diela a obojstranne podpísaným protokolom. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
6. Predpokladaná hodnota: 

1 500,00 EUR bez DPH / 1 800,00 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. 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

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

Čas obhliadky – dohodou, svoju účasť nahláste p. Záleskému na mail: vladimir.zalesky@msupezinok.sk 
do 08.12.2017. 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- osvedčenie o spôsobilosti pre projektovanie stavieb požadovaného druhu – opatrenie PD pečiatkou 
odborne spôsobilej osoby  
- cenovú ponuku na celý predmet obstarania v zmysle výzvy bod 4  
 
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:  15.01.2018 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 
/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. Termín dodania: do 
28.02.2018 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 v prípade, ak nastanú okolnosti, 

ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezrealizovať dielo 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. 
e) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade 

zverejnenia doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 
f) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 

 
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 
28.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
       vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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