
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 stavebné práce 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ Fándlyho“ 
 

3. Miesto realizácie 
Pezinok, Fándlyho 11, k. ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie na Základnej škole Fándlyho 11. Jedná sa o rekonštrukciu 
vnútorných rozvodov v objekte školy pri zohľadnení príslušných technických noriem.  
Podrobný popis objektu a rekonštrukcie elektroinštalácie sa nachádza v technickej správe, ktorá je súčasťou PD. 
 

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/: 

44 166,67 € bez DPH /53 000,00 € 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: 14.05.2019 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 /položkový rozpoče, príloha č. 1 a príloha č. 4/ 
- vyhlásenie /príloha č. 1/ 
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného 

registra/prípadne uviesť v ponuke link) 
- časový a vecný harmonogram realizácie 
- návrh zmluvy o dielo zmysle prílohy č. 2 podpísaná a opečiatkovaná 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/IBAN; 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. 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 24.05.2019 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 8 týždňov od 
odovzdania staveniska.  /júl-august 2019, počas letných prázdnin/ 
 

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 zmluva o dielo. 
 

12. Typ zmluvy 
Zmluva o dielo. 

 
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 
07.05.2019 
 
 
Príloha č. 1 – výkaz výmer  
Príloha č. 2 - TS 
Príloha č. 3 – návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – cenová ponuka + vyhlásenie 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 

           


