
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 službu 
„Prenájom vysokozdvižnej plošiny“ 
 

3. Miesto realizácie 
Verejné osvetlenie v správe Mesta Pezinok. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je: 
Prenájom vysokozdvižnej plošiny spolu s jej obsluhou, ktorá bude v dobrom prevádzkovo-technickom stave 
využívaná pri vykonávaní údržby a opravy verejného osvetlenia zodpovedným pracovníkom Mesta Pezinok. Na 
obsluhu vysokozdvižnej plošiny je potrebné sa preukázať platnou skúškou/preukazom na obsluhu zdvíhacieho 
technického zariadenia. Vysokozdvižná plošina spolu s obsluhou sa bude objednávať prostredníctvom mesačných 
objednávok a to priebežne počas mesiaca podľa aktuálnej potreby - nutnosti miesta výkonu a časového rozsahu 
prenájmu plošiny. Objednanie plošiny sa bude uskutočňovať telefonicky zodpovedným pracovníkom mesta.  
 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových mesačných faktúr priebežne do konca roku 2020. 
Fakturácia bude vystavená na začiatku každého mesiaca v súlade s vystavenými mesačnými objednávkami, 
po súčte odpracovaných hodín za prenájom v predošlom mesiaci. Podkladom pre vypracovanie čiastkovej faktúry 
bude objednávateľom odsúhlasený a zaznamenaný  súpis odpracovaných hodín za prenájom do stavebného 
denníka zamestnanca MsÚ Pezinok.  

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

do 12 500,00 € bez DPH /15 000,00 EUR s DPH 
 

Rozsah hodín za prenájom vysokozdvižnej plošiny je možné počas realizácie upraviť podľa potreby obstarávateľa 
maximálne však do výšky limitu 1 040,00 € bez DPH/ 1 248,00 € s DPH/za 1 mesiac a to do doby schválenia 
rozpočtu Mestom Pezinok. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať finančné prostriedky určené na prenájom  
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- Prílohu č. 1 /uchádzač vyplní cenovú ponuku, identifikačné údaje, miesto, dátum, podpis, pečiatku pod 

vyhlásením/ 
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného 

registra/prípadne uviesť v ponuke link)  
- kópiu preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho oprávnenie na obsluhu zdvíhacieho technického 

zariadenia 
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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 za 1 hodinu prenájmu  a maximálne poskytnutý počet hodín prenájmu vysokozdvižnej plošiny  spolu 
s obsluhou za rok 2020 za celkovú hodnotu zákazky, ktorá nemôže presiahnuť hodnotu 15 000,00 EUR s DPH. 
 
Cena za 1 hodinu bude cena konečná a nemeniteľná. 
   
V prípade, že nie ste platca DPH, prosím túto skutočnosť uviesť k cenovej ponuke. 
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuku, ktorej hodnota bude vyššia ako táto predpokladaná hodnota.  
 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 15.01.2020 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:  
Prenájom bude realizovaný priebežne počas roka 2020 v zmysle mesačných objednávok  alebo do 
vyčerpania sumy 15 000,00 € s DPH. 
   
Plnenie predmetu zákazky bude na základe jednotlivých objednávok podľa potreby a fakturácia podľa skutočne 
vykázaných hodín za prenájom.  
 

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 zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu/objednávku na predmet 

zákazky s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
g) 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. 
h) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
i) 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. 

j) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

12. Typ zmluvy 
Mesačné objednávky. 

 
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 



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

10.01.2020 
 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka 
 
 
 

Ing. Oľga Moťovská 
vedúca referátu životného prostredia,  
komunálnych služieb a dopravy 

           


