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PRIESKUM TRHU
Predmet zákazky:
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“
– výber poskytovateľa služieb
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služieb so skráteným
názvom:
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO://DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899 // 2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk
Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

2) Predmet zákazky :

„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - služby

2.1 Názov zákazky:

Rozšírenie vodovodného radu Sečovce; pozostávajúca z dvoch časti:
Časť 1: „ Primárny rozvod vody ul. SNP“
Časť 2: „ Primárny rozvod vody ul. Družstevná“

2.2 Druh zákazky:

obstarávanie služieb – projektových prác,

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky:

Služby – Predmetom zadávania zákazky je zazmluvnenie projektanta pre
vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebno-technické riešenie
vrátane rozpočtu na zabezpečenie dodávateľa stavebných prác výstavby
budúceho vodovodu. Stavebné práce súvisia s vybudovaním novej línie
vodovodného radu na ulici SNP a na ulici Družstevnej. Orientačné dĺžky
línie bez určenia bodov napojenia 450 m + 140 m (urči správca VVS a.s.).
Vyhlasovateľ súťaže umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/ obhliadku
miesta výkonu práce a formou ocenenia jeho návrhu budúcej štruktúry
projektu predložiť cenovú ponuku. Potenciálny zhotoviteľ v tejto časti
prieskumu trhu predkladá cenovú ponuku na stavebno-technické riešenie,
výkaz výmer, RN, ktorý by mal riešiť dosiahnutie vytýčeného cieľa

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71223000-7 Architektonické služby pre rozširovanie budov
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71245000-7 Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - výber zhotoviteľa PD
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3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
27.02.2018 do 14:00 hod..
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce//podateľňa//
V elektronickej podobe e-mail:
sekretariat@secovce.sk
Požiadavka na min. platnosť cenovej ponuky je 60 dní odo dňa doručenia cenovej ponuky zadávateľovi.

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je odhad nákladov
budúceho stavebného diela cca 100 €/m x 300 m + 1 pretlak pod cestou 8 m = odhad nákladov
budúceho rozpočtu investora pre uvažované stavebné dielo/projekt v realizačnej podobe s
hodnotou 40.000,- € ul. SNP a 10.000,- € ul. Družstevná.
PHZ spolu: 5.000,00 € bez DPH
5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Doba poskytovania služieb: 1 mesiac a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti obchodnozáväzkového vzťahu - Objednávka.
6) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov mesta Sečovce,
6.2 Podmienky financovania: 14 dňová splatnosť po prevzatí PD - projektu.
7) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V súlade s § 43d stavebného zákona, PD stavebníka by mala byť vypracovaná, navrhnutá pre
zhotovenie tak, aby spĺňala základné požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu –
zásobovanie obyvateľov pitnou vodou s kladným vyjadrením stavbou dotknutých inštitúcií.
Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v súlade s §9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., do
úrovne potrebnej pre stavebné povolenie. Súčasťou projektovej dokumentácie bude: výkaz
výmer, položkovitý rozpočet, technická správa, a ďalšie náležitosti zodpovedajúce potrebám
investora v investičnom procese realizácie stavebného diela uvažovanej výstavby , ako aj jej
využitie v ďalšom investičnom procese - verejné obstarávanie a následná realizácia stavebného
diela.
8) Obsah predkladanej ponuky:
a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená),
(oprávnenie na vykonávanie projektovej činnosti zodpovedného projektanta)
b) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy
Zadanie predmetu zákazky vypracoval:
Ing. Milan Filip,
vedúci odboru výstavby, RR a ŽP MsÚ Sečovce

...........................
Schválil: MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - výber zhotoviteľa PD
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Príloha č. Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Cenová ponuka uchádzača
(údaje, ktoré budú použité pri otváraní ponúk)

Verejný obstarávateľ:

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a
Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Názov predmetu zákazky:

Rozšírenie vodovodného radu Sečovce

Postup zadávania zákazky:

Prieskum trhu v kontexte § 117 a §1 ods.14 ZVO

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1: Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku.
Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača - Relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00 bodov)
Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných
postupov VO - Špecifikácia zadania

Návrh cenovej ponuky v EUR
Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme
realizačného jednostupňového projektu a následný
výkon autorského dozoru v rozsahu 10 hodín
Miesto: ulica SNP (450 m)
Vypracovanie projektovej dokumentácie vo forme
realizačného jednostupňového projektu a následný
výkon autorského dozoru v rozsahu 10 hodín
Miesto: ulica Družstevná (140 m)

Ponuková cena uchádzača - spolu:
Kritérium č. 2: Najkratšia lehota zhotovenia a odovzdania projektovej dokumentácie.
Kritérium č. 2:
P. č.
1.

Lehota poskytnutia služieb uvedená v celých kalendárnych dňoch:
Relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov)
Počet kalendárnych dní
Lehota na zhotovenie diela v dňoch od uzavretia
zmluvy:

dní

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch

„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - výber zhotoviteľa PD
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Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka
Filip /09 0911 844 722

Sečovce
20.02.2019

Vec: Prieskum trhu pre výber uchádzača
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie cenovej ponuky v rámci prieskumu
trhu na predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia:
“ Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“
Časť 1: „Primárny rozvod vody ul. SNP“ ; Časť 2: „Primárny rozvod vody ul. Družstevná“
Prieskum trhu vykonáva verejný obstarávateľ za účelom získania projektanta – odborného
spracovateľa projektovej dokumentácie stavby (projekt stavby) vypracovaný oprávnenou osobou v
štyroch vyhotoveniach.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Pre zostavenie logických celkov, SO stavebných objektov sú rozhodujúce technické parametre a predprojektové podmienky pre
zhotovenie projektovej dokumentácie. Pre ocenenie predmetu zákazky investor umožňuje vykonať
obhliadku miesta predmetu zákazky. Cenu diela je potrebné uviesť v Eur bez DPH a s DPH.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena v Eur s DPH a lehota dodávky.
Vašu cenovú ponuku očakávame predložiť v podobe a forme vyplnenia tabuľky - Príloha č. 2 –
Návrh uchádzača na plnenie kritéria , prosíme o zaslanie uvedených dvoch dokumentov na vyššie
uvedenú adresu vyhlasovateľa prieskumu trhu do 27.02.2019. Akceptované budú cenové ponuky
vyhotovené písomne a doručené na adresu sekretariat@secovce.sk poštou, e-mailom alebo osobne
v uvedenej lehote.
Zároveň Vám oznamujeme, že na základe doručených cenových ponúk v rámci tohto
prieskumu trhu môže byť uzatvorený odberateľsko – dodávateľský vzťah t. j. môže dôjsť k zadaniu
zákazky na základe vyhodnotenia ponúk podľa pravidiel uvedených v tomto oslovení
záujemcov/uchádzačov. O výsledkoch prieskumu trhu budú uchádzači informovaní e-mailovou
komunikáciou.
S pozdravom
Ing. Milan Filip, osoba konajúca
Príloha: Návrh uchádzača na plnenie kritéria - tabuľka na vyplnenie údajov o ponuke
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - výber zhotoviteľa PD
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PRAVIDLÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
PRE URČENIE ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA
PODMIENKY ÚČASTI
Pre účasť v zadávaní zákazky uchádzač musí byť oprávnený na dodanie predmetu zákazky a to na základe
dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky:
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra,
- výpis z obchodného registra,
- iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
(Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá cenovú ponuku a musí
zodpovedať predmetu zákazky.)
MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách. Cena za predmet
zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená ako
cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná cena“). Navrhovaná zmluvná cena
musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky. Ak je
uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH, - Sadzba DPH a výška DPH, - Navrhovaná zmluvná cena
vrátane DPH.
TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY)
- Objednávka so špecifikáciou predmetu zákazky
PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Zadávateľ neposkytuje zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúry je
stanovená na 14 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ má právo vystaviť
faktúru po dodaní predmetu zákazky, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bude protokol o odovzdaní a prevzatí
PD-diela. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
POSTUP PRE ZADANIE ZÁKAZKY DODÁVATEĽOVI (VYHODNOTENIE PONÚK)
K vyhodnoteniu ponúk zadávateľ pristúpi za splnenia podmienky, že hodnota zákazky bude nižšia ako
finančný limit 15 000 Eur bez DPH. Zadávateľ zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka bude obsahovať
najnižšiu cenu (na základe kritéria pre vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena v Eur s DPH) a spĺňa
podmienky účasti – oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Oznámenie o zadaní zákazky (vyhodnotení ponúk):
Zadávateľ odošle oznámenie o zadaní zákazky elektronicky, poštou alebo osobne uchádzačom, ktorí
predložili cenové ponuky.
Upozornenie:
Toto oslovenie za účelom určenia predpokladanej hodnoty zadávateľ uskutočňuje pre plánované zadávanie
zákazky na dodanie tovaru t. j. zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Zadávateľ pri zadávaní tejto zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá, postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania
základných princípov verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie,
princípu transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti. Predložené
cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, zadávateľ nepoužije na iný ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu
uchádzačov.
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“ - výber zhotoviteľa PD
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