
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 
„Chodník pri potoku Saulak, Bystrická ulica, Pezinok - udržiavacie práce“ 

 
3. Miesto  

Chodník sa nachádza na ulici Bystrická v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Pôvodný stav 
Chodník sa  nachádza na  ulici Bystrická v Pezinku.  Jedná sa o časť  od ul. Obrancov mieru až  po 
lávku pre peších pri obchodnom dome Lidl. Táto časť ma pôvodný povrch z časti betónový a z časti 
asfaltový.  Betónová časť nemá po okrajoch  obrubníky , ale asfaltová časť po okrajoch  obrubníky má.  
V telese chodníka sa nachádza  jeden  kanalizačný poklop. Nakoľko nebola urobená sonda predpokladá 
sa, že pod asfaltovou vrstvou hr. 30 mm sa nachádza betónová vrstva hrúbky miestami až do 15 cm. 

Navrhované udržiavacie práce 

Pred začatím stavebných prác dodávateľ vytýči všetky inžinierske siete a zameria si polohu pôvodného  

chodníka. Zarastené okraje sa očistia od trávy a zeminy až za pôvodný okraj obrubníkov. Vo 

vyznačených miestach sa vybúra poškodený betón a zabetónuje sa podkladná vrstva hr. 100 mm do 

požadovanej výšky. Potom sa vybúra vrchná asfaltová vrstva a  okrajové chodníkové obrubníky.  

Následne  sa osadia na pôvodné miesto nové chodníkové obrubníky hr. 80 mm na stranu od bytových 

domov, trafostanice a kotolne. Po osadení týchto  obrubníkov sa zareže druhá strana , pri potoku, na 

požadovanú  šírku chodníka a osadia sa obrubníky aj na tejto strane. Podklad sa napenetruje 

a zrealizuje sa obrusná asfaltová vrstva AC O 8  hr. 3 cm. 

 

Chodník sa nesmie v žiadnom prípade rozšíriť smerom k potoku!!! 

 

Šírka chodníka bude  2,5 m vrátane obrubníkov takmer po celej dĺžke. Len pred bytovým domom sa 

chodník rozšíri na šírku od  2.65 m  až po 3,0 m, tak ako je to doteraz. Pôvodný betón sa očistí 

napenetruje sa a uloží sa nový asfaltový betón hr. 3 cm. Pri lávke sa upraví povrch prepojovacieho 

chodníka na zámkovú dlažbu tvaru H /napr. Premac HAKA/  hr. 60 mm. Šírka chodníka je navrhnutá  

1500 mm vrátane obrubníkov. Nakoniec sa práce ukončia terénnymi úpravami v rozsahu a´ 0,5 m na 

každú stranu a vysadí sa tráva. 

 

Dočasné dopravné značenie. 

Pred zahájením prác je dodávateľ povinný vytýčiť všetky existujúce siete a osadiť prvky  dočasného 
výstražného značenia pre chodcov.  Náklady s  tým spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny.  
Za osadenie a udržovanie značenia zodpovedá dodávateľ.  
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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  

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY 
PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 
Poznámka: Investor odporúča  záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky 
staveniska. 

 
Hlavné ukazovatele výmery 
Búracie práce: 
Plocha na vybúranie –asfaltový povrch                                                          -               415,90 m2 
Bet. plocha na vybúranie                                                                                -                 79,40 m2 
Dĺžka vybúraných   bet. obrubníkov                                                               -               276,90 mb 
Rezanie asfaltu hr do 5 cm                                                                             -                  19,60 mb 
Rezanie betónu hr. do  15 cm                                                                         -                205,53 mb 

 
Navrhované konštrukcie 
Výšková úprava kanalizačného poklopu                                                         -                    2,00 ks 
Navrhovaný parkový  obrubník 100 x 25 x 8 cm                                            -                407,10 mb 
Navrhovaný parkový  obrubník 100 x 20 x 5 cm                                            -                111,34 mb 
Asfaltový betón,  hr. 3,00 cm                                                                          -                 574,93 m2 
Zámková dlažba dl 60 mm tvaru H /napr.Haka/- farba sivá                           -                   44,68 m2     
Vyrovnanie povrchu asfaltom alebo cem. poterom 
 hr. do 2 cm a´ 10% plochy-odhad. množstvo, fakturovať skutočnosť          -                    51,49 m2 
Terénne úpravy s výsadbou trávy                                                                   -                  238,73 m2 
Nový betónový podklad hr. do 10 cm                                                           -                     79,40 m2        
 
Ostatné práce potrebné k realizácii diela si dodávateľ zahrnie do ceny ponukového rozpočtu. 
 

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: 

23 797,32 EUR bez DPH /28 556,78 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. 

- Čas obhliadky: 30.04.2018 o 10:00 hod., miesto: pri lávke pre peších, ktorá je z boku pri bytovom dome 
Bystrická 34 /v prípade záujmu svoju účasť na obhliadke nahláste najneskôr deň pred uskutočnením 
obhliadky do 16:00 hod. na mailovú adresu: peter.zvonar@msupezinok.sk, prípadne 033/6901 401. 
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, 
aby bola cena kompletná, konečná a úplná 
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – postačuje uviesť konkrétny link registrácie 
uchádzača /orsr.sk, zrsr.sk, a pod./ 
- vecný a časový harmonogram prác  
- zmluvu o dielo /podpísanú, opečiatkovanú a doplnenú o identifikačné údaje uchádzača /Obchodný 
názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové 
spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu resp. IBAN; Telefónne číslo; e-mailová adresa/ 
- 1 referenciu v realizácii chodníkov resp. podobných stavebných prác za každý uvedený rok 2017, 
2016 s uvedením cien, miest,  lehôt a potvrdené o uspokojivom vykonaní stavebných prác 
- 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 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 
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 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  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 09.05.2018 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 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/objednávku s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku 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 zmluva. 
 

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 
24.04.2018 
 
 
Príloha č. 1 – Situácie  
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
       vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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