
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. Predmet zákazky na službu 

„Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácii v Pezinku“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Pozemné komunikácie mesta Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je: 
I.) zabezpečenie dopravného prieskumu a jeho vyhodnotenie, 
II.) vypracovanie kapacitného posúdenia súčasného stavu pozemných komunikácii a križovatiek 
III.) návrh okamžitých opatrení na zlepšenie dopravnej obsluhy mesta Pezinok.  
 
Ad I) dopravný prieskum 
Dopravný prieskum bude spracovaný v zmysle TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácii, STN 
7310 10 Projektovanie miestnych komunikácií ako aj v súlade s ustanoveniami ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
Očakáva sa zber údajov o počte vozidiel, cyklistov a chodcov v rámci 12-hodinového sčítania 
smerovania dopravy vo vybraných križovatkách (7 križovatiek z toho 2 svetelne riadené) a v rámci 7-
dňového sčítania automatickými sčítačmi dopravy na 9 profiloch na kordóne mesta (stanovištia na 
hranici mesta). Vyhodnotenie dopravného prieskumu bude spočívať v kontrole sčítacích hárkov, v ich 
prepísaní do digitálnej formy, zoradené v rovnakom časovom poradí, prepočítané na jednotkové vozidlá, 
vytvorení typických kriviek intenzity dopravy, číselné i grafické vyhodnotenie rozloženia dopravy v 
priebehu prieskumu, hodinové rozdelenie intenzít, zloženie dopravného prúdu, smerové rozdelenie 
dopravného zaťaženia vo forme kartogramu a pod.. 
 
profily:       križovatky: 
P1 - II/502 smer Bratislava   K1 - II/502 Myslenická/Limbašská (CSS) 
P2 - II/502 smer Modra    K2 - II/502 Jesenského/Holubyho (CSS) 
P3 - II/503 smer Pernek    K3 - MK Kupeckého/Malokarpatská 
P4 - II/503 smer Viničné    K4 - MK Trnavská/Rázusova 
P5 - III/1083 smer Slovenský Grob   K5 - MK Trnavská/Šenkvická 
P6 - III/1085 smer Limbach   K6 - MK Cajlanská/Novomeského 
P7 - III/1086 smer Šenkvice   K7 - MK Kutuzovova/Krížna 
P8 - MK Fajgalská cesta 
P9 - MK Okružná ulica 
 
Ad II) posúdenia pozemných komunikácii a križovatiek 
Vypracovanie kapacitného posúdenia súčasného stavu pozemných komunikácii (analýza súčasného 
stavu) bude spočívať z výpočtu kapacity (overenie dimenzie) pozemných komunikácii v meraných uzloch 
(2 križovatky) a 7 určených profiloch so zadefinovaním rezervy s ohľadom na dodržanie funkčnej úrovne 
dopravného prúdu. Súčasťou posúdenia bude aj analýza silných a slabých stránok obsluhy mesta 
automobilovou dopravou ako aj určenie problémových miest. 
 
profily:       križovatky: 
P1 - ul. SNP 75     K1 - II/502 Myslenická/Limbašská (CSS) 
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P2 - ul. Suvorovova 3    K2 - II/502 Jesenského/Holubyho (CSS) 
P3 - ul. Cajlanská 95 
P4 - ul. Trnavská 75 
P5 - ul. Mýtna 45 
P6 - ul. Moyzesova 2 
 
Ad III) návrh okamžitých opatrení 
Okamžité dopravno-inžinierske opatrenia na zlepšenie kvality dopravnej obsluhy mesta predstavujú 
využitie výsledkov dopravného prieskumu na návrh takých organizačných a regulačných opatrení v 
jednotlivých zónach, križovatkách či komunikáciách, ktoré sú aplikovateľné bezodkladne a bez 
náročných investícii (koordinácia programov svetelnej signalizácie, zharmonizovanie dopravných 
prúdov, doplnenie či zmena dopravného značenia, presmerovanie dopravy a pod.) formulovaný v 
textovej časti pre max 15 problémových miest. Pre 5 najdôležitejších okamžitých opatrení spracovať 
technický návrh riešenia vo forme štúdie v mierke 1 : 2000 resp. 1 : 1000. 
 
Spracovaná dokumentácia bude odovzdaná v 5 tlačených vyhotoveniach a v jednej elektronickej forme 
na CD/DVD;  textová časť - vo formáte WORD; výkaz výmer, rozpočet - vo formáte MS Excel; výkresová 
časť - vo formáte *.pdf  a .dwg. 
 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky 
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/ 

38 000,00 EUR s DPH/ 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
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 – na vyžiadanie. Kontakt: Ing. Renáta Klimentová, 033/6901 500,  
renata.klimentova@msupezinok.sk  
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
-  cenovú ponuku na celý predmet obstarania v zmysle výzvy bod 4 a prílohy č. 1 /identifikačné 

údaje, vyhlásenie/ 
- 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 
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 05.09.2019 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 predmetu zákazky  

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi na základe zmluvy. Termín dodania: do 60 dní od 
účinnosti zmluvy. 
 

11. Doplňujúce informácie 
a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
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b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu 
s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť 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 zmluva, ktorej návrh predloží víťazný uchádzač. 
 

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 
21.08.2019 
 
Prílohy: 
Príloha c. 1 – cenová ponuka + vyhlásenie 
Príloha č. 2 - stanovistia 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová    
                                                                                   vedúca odd. výstavby a životného prostredia 


