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PRIESKUM TRHU
Predmet zákazky:
„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“
– 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 stavebných prác so
skráteným názvom predmetu zákazky: „Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - 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 :
2.1 Názov zákazky:

„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - Sečovce

2.2 Druh zákazky:

obstarávanie stavebných prác,

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

Stavebná práca – Predmetom zadávania zákazky je stavebná práca súvisiaca
s opravou ciest, chodníkov a lokálnych výtlkov po zimnom období. Rozsah
stavebnej práce bude spresnený miestom potreby opravy a so zápisom
výmery a fotografiou aktuálneho stavu. Dimenzionálny tvar v dĺžke,
rozsahu a rozsiahlosti búracích prác a následnej opravy/vysprávky
identifikovaného priestoru bude predmetom zápisu.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje/umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/
obhliadku miesta a formou ocenenia jeho návrhu budúcej štruktúry stavebnej
práce predložiť cenovú ponuku na výber úspešného uchádzača. Potenciálny
zhotoviteľ v tejto časti prieskumu trhu predkladá cenovú ponuku na dodávku
stavebných prác podľa stavebno-technického riešenia uvedeného v časti
výkaz výmer, ktorý v navrhovanej podobe by mal riešiť nutné/potrebné
stavebné úpravy vyplývajúce najmä z obhliadky miesta výkonu budúcej
stavebnej práce.

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233142-6 - Práce na oprave ciest
„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - výber dodávateľa
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3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
V elektronickej podobe e-mail:

20.03.2019 do 15:00 hod..
milan.filip@secovce.sk

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

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je maximálny rozpočet
investora pre uvažované stavebné dielo v realizačnej podobe s hodnotou :
PHZ spolu: 20.000,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota stavebného diela vo výške 20.000,00 eur je v tolerancií ± 10 %
uvedenej hodnoty pre budúci rozsah stavebných prác a výška rozpočtu vyhlasovateľa súťaže
pre realizáciu navrhovaných stavebných prác. (Finančný limit rozpočtu mesta Sečovce pre
opravy ciest v rozpočtovom roku 2019).
5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Lehota vykonania stavebných prác: 2 mesiace (40 pracovných dní) a počíta sa od termínu
nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej zmluvy - Zmluva o dielo.
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 a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve,
ktorej návrh predloží verejný obstarávateľ.
7) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pod pojmom stavebné úpravy dokončených stavieb sú v zmysle stavebného zákona také
úpravy, pri ktorých sa zachováva pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. Takýmito
úpravami, sa nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby.
Súčasťou výzvy je výkaz výmer, navrhovaný podľa položiek pre budúci rozpočet stavebného diela.
Záujemca je oprávnený predložiť ekvivalentné riešenie. Ekvivalentný návrh sa vzťahuje aj na
položky výkazu výmer ako aj ďalšie náležitosti pre zohľadnenie postupu prác v investičnom
procese realizácie stavebného diela uvažovanej opravy ciest pre ich využitie v ďalšom procese
verejného obstarávania a následnej realizácie stavebného diela.

8) Obsah predkladanej ponuky:
a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená),
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
„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - výber dodávateľa
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Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Cenová ponuka záujemcu
(údaje, ktoré budú použité na stanovenie PHZ)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

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

Oprava výtlkov miestnych komunikácií - Sečovce
Postupom – prieskum tr hu

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

IČ DPH:

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

Mobil:

Kritérium č. 1: Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku.
Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača - Relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 bodov)
Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných
postupov VO - Špecifikácia zadania

Návrh cenovej ponuky v EUR
Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Vykonanie stavebných prác podľa popisu technického
riešenia - ocenenie výkazu výmer – celkom:

Ponuková cena uchádzača - spolu:
Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH
*Vyhlasujem, že som platiteľ DPH / nie som platca DPH. (nehodiace sa preškrtnite)
Čestné prehlásenie uchádzača:
Ja dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na
základe vlastných prepočtov, beriem do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

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

„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - výber dodávateľa
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Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
PT /2019/StP

Vybavuje / linka
Filip /09 0918 993 095

Sečovce
18.03.2019

Vec: Prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie cenovej ponuky v rámci prieskumu
trhu na predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia:
„ OPRAVA výtlkov miestnych komunikácií“ - Sečovce
Prieskum trhu vykonáva verejný obstarávateľ za účelom zazzmluvnenie zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Pre zostavenie logických celkov (samostatných
výtlkov) je postup stavebných prác a rozhodujúce technické parametre ako aj podmienky pre
zhotovenie stavebného diela oprávnený stanoviť úspešný uchádzač. Pre ocenenie predmetu zákazky
môže sa vykonať obhliadka miesta predmetu zákazky s zástupcom zadávateľa súťaže po dohode.
Cenu diela je potrebné uviesť v Eur bez DPH.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena v Eur bez DPH a lehota
dodávky – do 30.04.2019.
Vašu cenovú ponuku očakávame predložiť v digitálnej podobe vo 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 20.03.2019. Akceptované
budú cenové ponuky vyhotovené písomne a doručené na adresu milan.filip@secovce.sk poštou, emailom alebo osobne v uvedenej lehote.
Podstatou prieskum trhu je uzavretie dodávateľsko-odberateľskej zmluvy o dielo
s úspešným uchádzačom. O výsledkoch prieskumu trhu nebudú oslovené spoločnosti (záujemca –
uchádzač) informované. Na predmet zákazky nebude vyhlásené iné verejné obstarávanie.
S pozdravom
Ing. Milan Filip, osoba konajúca
Príloha č.2: Cenová ponuka - tabuľka na vyplnenie
Príloha č. 3: Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže

„Oprava výtlkov miestnych komunikácií“ - výber dodávateľa
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Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže:

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET
Stavba:

Oprava výtlkov miestnych komunikácií

Objekt: Miestne komunikácie
Časť:
Objednávateľ: Mesto Sečovce
Stavbyvedúci:

Zhotoviteľ:
Dátum:
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.

Popis

M.J.

Odstránenie asfaltového krytu vozovky búraním
do hr. 50 mm; dĺžka x šírka (0,5 x 1,5) m
Vyčistenie podložia s naložením na odvoz 0,05
m3 / miesto
Rezanie existujúceho asfaltového krytu hr. nad 50
do 100 mm
Postrek asfaltový spojovací bez posypu
kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50
do 0,80 kg/m2
Betón asfaltový po zhutnení hr. 50 mm II. tr.
stredozrnný AC 110
Spracovanie betónu asfaltového po zhutnení hr. 50
mm II. tr. strednozrnný AC 110 (práca bez
asfaltu)
Presun hmôt do 5 km

Počet Jednotková
jednot.
cena

m2

1000

m3

60

m

500

m2

1000

t

120

m2

1000

t

132

Cena celkom

Celkom bez DPH:
Cena celkom s DPH:

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

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