Mesto Sečovce – Verejné obstarávanie

174/2019

Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce Dokument č.: 08
Tel.:+421/56678 24 37; E-mail.: milan.filip@secovce.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(KORIGENT - OPRAVA)
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je
zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce“
– výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie
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 intelektuálnej
úrovne so skráteným názvom:
„Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná Sečovce“ – projektová
dokumentácia.
Zverejnené: https://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643
Zákazky s nízkou hodnotou §117 ZVO - od r.2018
Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce
PD prístavby novej školskej kuchyne

VEC: Oznámenie o oprave postupu zadávania zákazky – korigent.
Predmet zákazky:
Služba – Architektonicko-stavebné riešenie zjednodušenej formy realizačnej projektovej
dokumentácie, kde bude premietnutý zámer investora (zadávateľa súťaže) do konkrétnej
priestorovej podoby. V rámci ASR je potrebné nájsť optimálne riešenie hodnoty a prevádzky
školskej kuchyne a jedálne, navrhnúť urbanistické, architektonické, dispozično-prevádzkové
riešenie stavebného objektu jedáleň a konštrukčné a materiálové riešenie kuchyne v budúcej
stavebnej skladbe:
SO 01 prístavba novej školskej kuchyne pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce
SO 02 rekonštrukcia priestorov školskej jedálne pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce
Východiskovým podkladom návrhu riešenia je predstava investora, základná myšlienka návrhu,
ktorá spôsobom trhovej konzultácie v súlade s §25 ZVO bude predstavená všetkým účastníkom /
záujemcom na spoločnom stretnutí dňa 16.04.2019 od 13:00 hod. v zasadacej miestnosti na I.
poschodí budovy MsÚ Sečovce.
Korigent:

Pôvodné znenie:

16.04.2019 o 13:00 hod.

Nové znenie:

24.04.2019 o 14:00 hod.

Cieľom stretnutia je prijatie návrhu – rady od nezávislých odborníkov, projektantov, názornú
predstavu o svojom investičnom zámere (investora).
„ŠJ pri ZŠ Obchodná 5 Sečovce – PD-VV-RN“ - výber dodávateľa
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Na základe obhliadky miesta budúcej investície a účasti na trhovej konzultácií záujemcovia
predložia svoj návrh v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 3 pôvodnej Výzvy na
predkladanie ponúk.
(Obhliadka miesta investície a účasť na konzultácií nie je podmienkou predloženia ponuky.)
3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk - do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
V elektronickej podobe e-mail:
Poštou alebo osobne v papierovej podobe:

Korigent:

24.04.2019 do 14:00 hod..

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

Pôvodné znenie:

24.04.2019 o 14:00 hod.

Nové znenie:

30.04.2019 o 14:00 hod.

14) Vyhodnocovanie ponúk zadávateľom zákazky:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční do: 30.04.2019 od 15:00 hod.

Ostatné údaje zverejnené vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladoch
a v prílohách k SP zostávajú nezmenené.

4) Predpokladaná hodnota zákazky: PHZ spolu: 6.500,00 € bez DPH
18) Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia: 16.04.2019.
20) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný́ obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces aj bez zadania zákazky.
Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Ing. Milan
Filip, +421 (0) 905 303 752, e-mail: milan.filip@secovce.sk

Spracoval: Ing. Milan Filip

Príloha: Pôdorys súčasného dispozičného riešenia stavebného objektu
Kuchyňa – Jedáleň - Jedáleň
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JEDÁLEŇ

JEDÁLEŇ

JEDÁLEŇ

KUCHYŇA
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