
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:  Ing. arch. Igor Hianik 
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 tovar 
„Výmena krytiny nad kuchyňou na MŠ gen. Pekníka“ 
 

3. Miesto realizácie 
MŠ gen. Pekníka, k. ú. Pezinok, p.č. 2071/15-17,  
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je nákup výmena krytiny nad kuchyňou na MŠ gen. Pekníka. Jedná sa o strechu na 
technickom pavilóne, ktorá je poškodená a dochádza k sústavnému zatekaniu do vnútorných priestorov. Rozmer 
pavilónu je 13,05 x 19,00m /248m2/. Pavilón je postavený ako železobetónový skelet so železobetónovým 
stropom. Ako strešná krytina je pôvodný asfaltový pás. Oprava strešnej krytiny pozostáva pridaním jednej vrstvy 
kotvenej PVC fólie FATRAFOL 810 oddelenej od pôvodnej krytiny separačnou geotextíliou Tatratex GTX N PP 
400. 
Nakoľko sa jedná o strechu pri oknách do učebne materskej školy, ktorá tvorí samostatný požiarny úsek je 
potrebné posúdiť protipožiarnu bezpečnosť strechy a navrhnúť PVC fóliu s potrebnou požiarnou odolnosťou 
špecialistom požiarnej ochrany s odbornou spôsobilosťou. Protipožiarne riešenie viď príloha č. 2. 

 
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 zákazky /PHZ/: 

6 833,33 € bez DPH /8 200,00 € 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: 10.05.2019 o 10:00 hod., miesto: pred hl. vstupom ZŠ Fándlyho, svoju účasť potvrďte najneskôr 
deň vopred na mailovej adrese stefan.tancar@msupezinok.sk  
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4 a súťažných podkladov, do ktorej zapracuje všetky náklady za 

jednotlivé úkony  tak, aby bola cena  kompletná /príloha č. 1/ 
- vyhlásenie /príloha č. 1/ 
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného 

registra/prípadne uviesť v ponuke link) 
 
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 

mailto:vlasta.cholujova@msupezinok.sk
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

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: 14.05.2019 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 zmluvy o dielo. Termín dodania: do 30 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) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu/objednávku 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 odporúča dodržať veľkosť obsahu e-mailu - 1 e-mail = 10 MB, v prípade, že uchádzač 
obdrží informačný mail o nedoručení jeho správy, t.j. Undelivered Mail Returned to Sender, je potrebné 
rozdeliť ponuku do viacerých mailov a poslať znova na kontaktnú e-mailovú adresu, z nej uchádzač obdrží 
potvrdzujúci mail o doručení jeho správy. 

g) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

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 
06.05.2019 
 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka + vyhlásenie 
Príloha č. 2 – opis + protipožiarne riešenie 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 

           


