
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: vo@msupezinok.sk  
 Kontaktná osoba na obhliadku: 
    Michal Talapka, tel.: 033/6901 400, e-mail: michal.talapka@msupezinok.sk 

 
 

2. Názov zákazky na stavebnú prácu 
„Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku – Etapa 2“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 

Krížna ulica Pezinok, parc. č.. 888/2; 888/11; 888/9; 888/1, k.ú. Pezinok 

 
4. Kód CPV 

45000000-7 Stavebné práce  
45233320-8 - Práce spodnej stavby ciest 
45233224-5 - Stavebné práce na stavbe dvojpruhových vozoviek 
 

5. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je vybudovanie rozšírenia komunikácie, ktorá je súčasťou projektovej 
dokumentácie „Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v  Pezinku“, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto 
výzvy. Predmetom Etapy 2 je rozšírenie cesty po ľavej strane ulice. Dôjde k dočasnému zjednosmerneniu 
dopravy v smere Pansky chodník – Malacká cesta. Rozšírenie bude realizované po ľavej strane Krížnej ulice 
smerom od Pánskeho chodníka k  Malackej ceste. Dopravu bude obmedzená v zmysle prílohy č. 8.1. v PD. 
Predmetom obstarávania je aj rekonštrukcia porušenej asfaltovej vozovky chodníka a  komunikácie na 
parcele s číslom : 888/1, ktorá bude pozostávať z odstránenia asfaltového krytu jeho odvozu a  likvidácie na 
skládke, asfaltovej penetrácie a novej obrusnej asfaltovej vrstvy.  

Vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie, geologické, hydrologické pomery a životnosť vozovky je 

navrhovaná konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení: 

CESTA 

- ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU  AC 11-O, 50/70, II 50 mm STN EN 13108-1   

- SPOJOVACÍ POSTREK Z ASFALTU                     PS,B 0,50 kg/m2 STN 73 6129: 2009 

- ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNÚ VRSTVU  AC 22-P, 50/70, II 80 mm  STN EN 13108-1 

- INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTU       PI,B  - 0,80 kg/m2              STN 73 6129: 2009 

- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY,   UM ŠD 45 Gc  250 mm STN 73 6126 

   Spolu          380 mm 

Vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstva sa použije štrkodrvina (UM ŠD). 

Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií.  

Asfaltová vozovka – požiadavky 
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Pod každú vrstvu stmelenú asfaltom je nutné rozprestrieť postrek. Na postrek sa rozprestiera vrstva tak, aby 

vozidlá nechodili po postreku.  Pri výstavbe vozoviek je nutné dodržiavať zásady uvedené v technických 

predpisoch pre jednotlivé vrstvy konštrukcie vozoviek. – TKP MDV. Všetky platné predpisy (TKP) sú dostupné na 

www.ssc.sk. Pre predmetný projekt sú všetky katalógové listy, ako aj všetky TKP záväzné.  

ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné práce pozostávajú z odstránenia nevhodnej zeminy, výkopových prác pre uloženie vozovky, úpravy pláne, 

zhotovenie a zhutnenie pláne. Hrúbka nevhodnej zeminy je navrhnutá o hodnote 20 cm. 

Deformačný modul na pláni Edef2 nesmie klesnúť pod 45 MPa, pomer Edef2/Edef1<2,5. Zemina z výkopov sa 

použije do násypov. Prebytok zeminy z výkopov spolu s prebytočným humusom sa odvezie na depónie, ktoré určí 

stavebník . 

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod vozovku. 

Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce Stavba ciest - 

Teleso pozemných komunikácii STN 73 6133. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných 

komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 

Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené 

podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 

73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa 

projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom 

chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy 

vozidiel. 

Vzhľadom na možný výskyt nevhodných zemín v podloží je možné, že nastane problém s únosnosťou podložia.  

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia 

únosnosti podložia sú: 

• Úpravou podložia vápnom, resp. cementom 

• Výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu 

• Vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou  

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách 

podložia preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou, resp. urobiť zaťažovaciu skúšku na zistenie 

hodnoty Edef2, ako aj určenie presadavosti podložia.  

 

Organizácia dopravy počas výstavby 

Doprava počas výstavby bude čiastočne obmedzená prenosným dopravný značením v zmysle zásad uvedených v 

TP 069 - POUŽITIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE 

PRACOVNÝCH MIEST, a VYHLÁŠKY 30/2020. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým 

návrhom. Všetky dopravné značky a dopravné zariadenia dočasného charakteru musia byť v reflexnom 

vyhotovení, ako prenosné dopravné značenie. Navrhnuté dopravné značky a dopravné zariadenia sú v súlade s 

platnou právnou úpravou. Ich vyobrazenie, farebnosť a grafická úprava musia zodpovedať STN 01 8020 (Dopravné 

značky na pozemných komunikáciách) a vyhláške č. 30/2020 Z. z.  

                                        

Nakladanie s odpadom 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné 

právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je ten, kto uvedené práce 
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vykonáva.  

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. Po ukončení prác predloží dodávateľ doklad o likvidácii stavebného odpadu 

 

Ostatné upozornenia 

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A 

DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA, PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁC VYTÝČIŤ VŠETKY 

INŽINIERSKE SIETE. 

                                  
6. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a protokolárnom odovzdaní. Splatnosť faktúry je 14 dní 
odo dňa doručenia  objednávateľovi. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

50 833,33 EUR bez DPH / 61 000,00 EUR s DPH 
 

8. 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.  
Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach obhliadky: Michal Talapka,  
tel.: 033/6901 400, e-mail: michal.talapka@msupezinok.sk, najneskôr 2 pracovné dni pred lehotou predkladania 
ponúk. 
 
- Uchádzač je oprávnený vykonávať činnosť v predmete zákazky. Uchádzač nie je povinný predkladať 

požadovaný doklad. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak 
tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.  

- Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač predloží čestné 
vyhlásenie. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí prostredníctvom Registra osôb so zákazom - 
https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html  

- U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 5, do ktorej 

zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná /príloha č. 1 týchto súťažných 
podkladov/ 

- rozpočet (ocenený výkaz výmer, príloha č. 2) 
- návrh zmluvy s doplnením všetkých požadovaných údajov a s uvedením identifikačných údajov uchádzača, 

podpis štatutára, pečiatka organizácie (príloha č. 4) 
- čestné vyhlásenie, že uchádzačovi nie je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
 
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. 

 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

10. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 09.03.2022. 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 = max 10 MB/ 
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Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

11. Lehota dodania predmetu zákazky 
Zhotovenie diela sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do 25.04.2022. 
 
 

12. Doplňujúce informácie 
- 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. 
- 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. 

 
13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

28.02.2022 
 
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka  
Príloha č. 2 -  výkaz výmer 
Príloha č. 3 – projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 - návrh zmluvy 
 


