
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  
  

 
 

2. Názov zákazky na stavebnú prácu 
„Odstránenie stavby-zhoreniska na Zumberskej ulici v Pezinku“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Zumberská ulica, 902 01 Pezinok, parcela č. C-KN č. 926 a parcela č. E-KN 1-480/4, k. ú. Pezinok 
 

4. Kód CPV 
45000000-7 Stavebné práce  
45110000-1 - Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 
 

5. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je odstránenie stavby po požiari na Zumberskej ulici v Pezinku. Objekt má narušenú 
statiku strešnej konštrukcie nakoľko bola zasiahnutá požiarom – pri požiari boli prehorené a následne zlomené 
strešné väzníky. Plechová strešná krytina je spojitá, no hrebeň strechy je na cca jednej polovici svojej dĺžky 
prepadnutý a hrozí zrútenie celej strechy. Stavba nie je zabezpečená pred vstupom osôb a je nevyhnutné ju 
bezodkladne odstrániť formou demolácie.  Celková výmera stavby je 234,68 m2 s rozmermi 10 m x 18 m, vnútorná 
výška 3 m, sedlová strecha, chodba po dĺžke vymurovaná z tehál, obvodové steny z drevodosky a sololitu, 
čiastočný rozvod UK a zdravotechniky. Stavba je odpojená od sietí a postavená na betónovej základovej doske. 
Betónová doska nie je predmetom likvidácie.  
 
Uchádzač predloží ako súčasťou cenove j ponuky: 
- opis postupu prác, 
- spôsob nakladania s odpadom,  
- harmonogram odstraňovania stavby 
 
Ostatné upozornenia 
DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A 
DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIELA ! 
 
Investor odporúča záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky stavby, ktorá sa 
nachádza na voľne prístupnom mieste. 
 
Pri likvidácii zhoreniska a odvoze odpadu je uchádzač povinný  postupovať podľa zákona o odpadoch. Odpad bude  
roztriedený na kopy - drevo, izolácia, stavebná suť  a následne prepravený na skládku. 
 

            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 

                                 
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 30 dní 
odo dňa doručenia  objednávateľovi. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

5 166,67 EUR bez DPH / 6 200,00 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.  
 
- 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/  

- opis postupu prác 
- spôsob nakladania s odpadom 
- 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: 11.03.2022. 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/ 
 
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 objednávky. Termín dodania: do 30 dní odo dňa prevzatia 
objednávky. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi termín začatia búracích prác e-mailom na 
kontaktnú adresu: robert.laska@msupezinok.sk 
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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 objednávka. 

 
13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

02.03.2022 
 
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka  
Príloha č. 2 – situácia 


