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PRIESKUM TRHU
Predmet zákazky:
„Vodomerná šachta KC Sečovce“
– výber dodávateľa stavebnej práce
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 stavebnej práce so
skráteným názvom:
„Vodomerná šachta KC Sečovce“.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO://DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
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

Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

2.2 Druh zákazky:

Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

„Vodomerná šachta KC Sečovce“ – stavebná práca
Vodomerná šachta KC Sečovce – zriadenie nového odberného miesta pre
rozšírenie vodovodného radu Sečovce - Habeš; pozostávajúca z výkonu
stavebných prác a dodávky inštalačného materiálu.
obstarávanie stavebných prác

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce, ul. Nová (Habeš)
2.4 Stručný opis zákazky:

Predmetom zadávania zákazky je zazmluvnenie dodávateľa stavebnej práce
pre výstavbu nového odberného miesta vodovodnej prípojky a rozšírenie
vodovodnej siete v zmysle projektovej dokumentácie, Stavebno-technické
riešenie vrátane rozpočtu inštalačného a stavebného materiálu je súčasťou
súťažných podkladov. Orientačné dĺžky línie bez určenia bodov napojenia sú
uvedené v stavebno-technickom riešení. Verejný obstarávateľ pripúšťa
ponuku s ekvivalentným riešením, ktorého návrh podlieha kladnému
vyjadreniu správcu vodovodnej siete 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): 45000000-7 - Stavebné práce
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“
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3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
26.04.2018 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 30 dní odo dňa doručenia cenovej ponuky zadávateľovi.

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je cenová ponuka
inštalačného materiálu navýšená o stavebné práce vo výške podielu nákladov: materiál: práce
= 60:40; cenový odhad 4.450:2670 = 7.120; odhad nákladov budúceho stavebného diela; plus
+ 10 % za sťažené podmienky vykonania stavebnej práce v lokalite zvýšenej rómskej populácie.
PHZ spolu: 7.832,00 € bez DPH
5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Doba realizácie diela: 10 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti
obchodno-záväzkového 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 stavby.
7) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V súlade s § 43d stavebného zákona, PD ekvivalentného riešenia 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, najmä VVS. a.s. stredisko Trebišov.
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

„Rozšírenie vodovodného radu Sečovce“
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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:

Vodomerná šachta KC Sečovce – stavebná práca

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

Výstavba vodomernej šachty (zhotovenie nového
odberného miesta s vyhĺbením montážnej jamy pre
montáž navŕtavacieho pásu do exist. vodovodnej siete)
Dodávka konštrukčného a inštalačného materiálu podľa
rozpisky cenovej kalkulácie – výkaz výmer

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
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