
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  
 Kontaktná osoba na obhliadku: 
    Ing. Jana Gubániová, tel.: 033/6901 503, e-mail: jana.gubaniova@msupezinok.sk  

 
 
 

2. Názov zákazky na službu 
„Údržba a opravy detských ihrísk vo vlastníctve mesta Pezinok pre rok  2020“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
kataster mesta Pezinok – k.ú. Pezinok a k.ú Grinava 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Na území mesta je v súčasnosti 36 detských  ihrísk, ktorých údržba a oprava je predmetom tejto zákazky. Mesto 
Pezinok má spracovaný aktuálny zoznam detských ihrísk (viď príloha č. 2) spolu s mapovým podkladom 
s vyznačením ich polohy (viď príloha č. 3). Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a 
bezpečnosť ihrísk v zmysle Zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež  normy STN EN 1176-7. Súčasťami ihrísk sú: hracie a cvičebné 
prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, lavičky, 
informačné tabule. V prípade vybudovania nového ihriska/ihrísk počas trvania zmluvy, bude takéto ihrisko/ihriská 
zahrnuté do predmetu plnenia, t.j. zhotoviteľ bude vykonávať údržbu a opravy aj pre novovybudované 
ihrisko/ihriská. V prípade zrušenia niektorého z ihrísk počas trvania zmluvy, bude takéto ihrisko/ihriská vyňaté z 
predmetu plnenia.  
 
Údržba sa realizuje na základe bežnej kontroly stavu ihrísk, ktorá sa zameriava na celkový stav zariadení ihrísk – 
najmä na nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené užívaním,  vandalizmom a na čistotu plôch. V rámci údržby sa 
zabezpečuje: čistota plôch ihrísk, oprava oplotenia, úprava a čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové 
úpravy súčastí ihrísk, mazanie pohyblivých častí, a drobné opravy (napr. pritiahnutie uvoľnených skrutiek a pod.). 
Pri zistení takej poruchy alebo poškodenia prvku alebo zariadenia ihriska, ktoré neumožňuje jeho bezpečné 
využívanie, je nutné v rámci údržby zabezpečiť nepoužívanie zariadenia (napr. demontážou poškodenej časti, 
upozornením na nefunkčnosť a pod.). Počas roka sa realizuje aj pravidelné mechanické čistenie piesku min. 2 x 
mesačne, v momentálnej mimoriadnej situácii trvajúcej do odvolania i premývanie piesku v pieskoviskách pitnou 
vodou 1 x týždenne.  
 
V zmysle nariadenia vlády č. 313/2006 Z. z. sa v rámci údržby v mesiaci jún 2020 realizuje výmena piesku v 
pieskoviskách. Výmena piesku nie je  predmetom zákazky !!! 
 
Raz mesačne, vždy do 10 dňa v mesiaci  bude predložená správa z obhliadky, ktorá bude 
obsahovať    fotodokumentáciu jednotlivých ihrísk, kde sa  vyskytujú závady.  Správu  z obhliadky prevezme 
a odsúhlasí pracovník Mesta - Ing. Jana Gubániová. 
 
Opravy sa realizujú na základe zistení  z obhliadok. Opravy sa vzťahujú na všetky súčasti ihrísk. Práce bude 
zhotoviteľ odovzdávať obstarávateľovi  formou stavebného denníka.   
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5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – čiastkové faktúry  vystavené  po prevzatí vykonaných prác . 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

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

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky.  
Čas obhliadky -  na vyžiadanie.  
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady za 

jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná /viď príloha č. 1/ 
- identifikačné údaje uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, 

priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-
mailová adresa/ /viď príloha č. 1/ 

- vyhlásenie uchádzača podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené v jeho ponuke sú pravdivé 
a úplné, v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  rozsahom predmetu zákazky 
a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania /viď príloha č. 1/ 

- návrh Zmluvy /príloha č. 4 s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto 
podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); IBAN; 
telefón a e-mail/, s doplnenou cenou za vykonanie diela, podpisom a pečiatkou zhotoviteľa.   

 
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: 26.06.2020  do 15:00 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:  
Počas roka 2020, t.j. júl - december 2020 
 

11. Doplňujúce informácie 
- Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
- Komunikácia ohľadom obhliadky miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, 

prostredníctvom e-mailovej adresy: jana.gubaniova@msupezinok.sk, príp. tel.: 033/6901 503. 
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- 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. 

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

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

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

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplňujúcich 

informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva. 

 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
17.06.2020 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka 
Príloha č. 2 – zoznam detských ihrísk 
Príloha č. 3 – mapa s vyznačením polohy DI 
Príloha č. 4 - návrh zmluvy 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Záchenský 
         vedúci odd. výstavby a životného prostredia 

 


