
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 za  
verejné obstarávanie: Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vo@msupezinok.sk     

  
 

2. Názov zákazky: 
„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fándlyho v 
Pezinku“ 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku: „Modernizácia športovej 
infraštruktúry ZS Fándlyho v Pezinku“.  
 
Základné informácie o zákazke: 
- podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác /450 tis. € s DPH/ 
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa 
- predmetom zákazky je:  

• modernizácia športovej infraštruktúry v areáli Základnej školy Fándlyho v Pezinku. Modernizácia ihriska 
bude v rozsahu výstavby tartanovej bežeckej dráhy s tromi pásmi do okruhu o obvode cca 200 m s 
nábehovými rovinami pre atletické disciplíny, multifunkčného športového ihriska s mantinelmi s umelým 
osvetlením, ihriska pre plážový volejbal s umelým osvetlením a petangového ihriska. 

 
Rozsah zabezpečenia verejného obstarávania: 
- komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade s platnou právnou legislatívou, vrátane   
  revíznych postupov 
- spolupráca pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky s objednávateľom 
- spracovanie súťažných podkladov, pripomienkovanie 
- spracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, odoslanie 
- prijímanie ponúk, otváranie ponúk 
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na ponuku a predmet zákazky 
- elektronická aukcia a vyhodnotenie ponúk (ak je relevantné) 
- komplexné zabezpečenie vypracovania dokumentácie obstarávacieho procesu 
- dohľad nad procesom podpisu zmluvy 
- odovzdanie kompletnej dokumentácie z priebehu verejného obstarávania v písomnej forme a na CD nosiči 

                              
5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby 
formou bezhotovostného platobného styku. 
Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dodaní predmetu zákazky - kompletnej dokumentácie z procesu verejného 
obstarávania na miesto dodania protokolárnym odovzdaním. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 
1 500,00 EUR bez DPH / 1 800,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje 

všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná /príloha č. 1 týchto súťažných podkladov/ 
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 

uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu/ 
- referencia – prehľad zrealizovaných min. 3 podlimitných zákaziek za obdobie 2019 - 2021 
- návrh mandátnej zmluvy (uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy v čl. I, III a opatrí podpisom a pečiatkou, 

ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy) 
 
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: 19.01.2022. 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 = 10 MB/ 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky: 
Termín dodania: do úspešného ukončenia verejného obstarávania, t.j. do predloženia písomnej správy o zákazke 
spolu s kompletnou dokumentáciou z procesu verejného obstarávania 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

11. 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 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 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. 
- Výsledok verejného obstarávania bude mandátna zmluva. 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk:  
12.01.2022 

 
 

Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka 
Príloha č. 2 – návrh mandátnej zmluvy 
 
 


