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OSLOVENIE ZÁUJEMCOV NA PREDLOŽENIE PONUKY
Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1700 /2016/PD

Vybavuje / linka
Filip /0918 993 095

Sečovce
16.12.2016

Vec: Prieskum trhu pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou o zaslanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na
predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia:

„ Jednostupňový projekt – vypracovanie PD“
Názov projektu: Rekonštrukcia, prístavba a modernizácie materskej školy ul. Jarná Sečovce“
Rozpočtový náklad stavebného diela: 368.000,- Eur z toho:
- rekonštrukcia a modernizácia cca 100.000,- Eur
- prístavba k pôvodnej budove z roku 1983 cca 268.000,- Eur
Prieskum trhu vykonáva verejný obstarávateľ za účelom zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, Operačný program IROP, Kód výzvy: IROP-PO2-SC221PZ-2016-1 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - Integrovaný regionálny operačný program.
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 - „Technické špecifikácie – prieskum trhu“ (príloha č.1). Oceniť je potrebné všetky
logické celky tak ako je to uvedené v prílohe.
Cenová ponuka – ocenenie logických celkov bude súčasťou predpokladanej hodnoty zákazky a
bude použitá v ďalších etapách predprojektovej a projektovej prípravy stavebného diela, teda bude
podkladom pre uzatvorenie zmluvy resp. časti objednávky v každej z etáp spracovania projektovej
dokumentácie (1. Architektonická štúdia, 2. Jednostupňový projekt, 3. Realizačná projektová
dokumentácia).
Architektonickú štúdiu je potrebné spracovať do 15.01.2017 do úrovne vstupných údajov cenotvorby
pripravovaného euro projektu v zmysle vyššie uvedenej výzvy z OP IROP.
Cenovú ponuku v tomto prípade žiadame predložiť vo forme vyplnenia tabuľky „Cenová ponuka
– tabuľka na vyplnenie“, (príloha č. 2), ktorú nám zašlete na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailom:
milan.filip@secovce.sk trhu do 23.12.2016. Akceptované budú cenové ponuky vyhotovené písomne
a doručené na adresu spoločnosti e-mailom , poštou alebo osobne.
Príloha: 1 – Tabuľka na vyjadrenie cenovej ponuky

S pozdravom
Ing. Milan Filip, osoba konajúca
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POKYNY PRE ZÁUJEMCOV NA PREDLOŽENIE PONUKY
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01
Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta

Tel. kontakt:
E-mail:

+421 56/678 2437
primator@secovce.sk

Kontaktná osoba pre VO:

Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci

Telefón:
E-mail:

+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

Predmet zákazky:

„Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie“

Druh zákazky:

poskytnutie služby, výber dodávateľa.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:
TTÚ stavebného diela:
a)

Predmetom PD bude rekonštrukcia existujúcej MŠ s kapacitou 40 miest a rozšírenie kapacity
o 40 miest prístavbou. Celková kapacita MŠ po rekonštrukcii a prístavbe bude 80 miest.

b) Rekonštrukčné práce existujúceho objektu budú zahŕňať:
- rekonštrukcia krovu, vrátane strešnej krytiny, hydroizolácie a klampiarskych výrobkov
- zateplenie obvodových stien, podlahy, základov a stropu objektu podľa platnej normy A+
- odvodnenie základov objektu (drenáž)
- podchytenie základov pod betónovaním
- zabezpečenie hydroizolácie podlahy objektu
- dispozičné zmeny a s tým súvisiace zmeny inžinierskych sietí v objekte
c) V zrekonštruovanom objekte sa bude nachádzať zázemie MŠ:
- šatne detí, WC a sprchy detí
- kancelárie, šatňa, denná miestnosť a WC personálu
- výdaj stravy a jedáleň
- technické zázemie: kotolňa a čistiaca miestnosť
- sklady
d) Prístavba objektu bude riešená samostatným pavilónom a s existujúcim objektom bude
prepojená spojovacou chodbou. V prístavbe sa budú nachádzať herne so spálňami pre 40
detí a jej rozloha bude cca 180 m2.

Pokyny pre záujemcov:
Pre vyhodnotenie prieskumu trhu postačuje zaslanie strany č.3 tohto dokumentu opatrené
podpisom, pečiatkou poskytovateľa informácie; uchádzača o zákazku.
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Cenový návrh uchádzača – ponuka
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk pre stanovenie PHZ v súlade s § 6 zák.
č. 343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie

Postupom podľa §117 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:

Príloha: 1 – Cenová ponuka záujemcu - tabuľka na vyhodnotenie ponúk:
P.
č.

Názov logického celku
Fakturačnej položky

6.

Architektonická štúdia v zmysle
pokynov IROP
Projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie
(v listinnej forme – 6 pare výtlačkov.
Projektová dokumentácia v digitálnej
forme (dwg s jednotlivými vrstvami a
tiež vo formáte *pdf.) – 2 CD)
Projektová dokumentácia pre
realizáciu projektu s technickou
špecifikáciou stavebného diela
Inžinierska činnosť potrebná pre
vydanie stavebného povolenia
Výkon autorského dozoru
(predpokladaný počet hodín 50)
Projekt organizácie výstavby - POV

7.

Spolu cena:

1.

2.

3.
4.
5.

Cena za celok
bez DPH

Požadované obstarávateľom
dní

Lehota dodania:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Výkresová dokumentácia v podrobnosti 1:100,
stavebné detaily,
- Výkaz výmer a rozpočet vo formáte Excel,
- Technická špecifikácia
dtto

-

----

-

---

Prehlásenie: Architektonická štúdia v zmysle pokynov IROP bude vypracovaná v súlade s kód výzvy: IROP-PO2SC221-PZ-2016-1 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl - Integrovaný regionálny operačný program.

Meno a podpis uchádzača:
............................................................
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Informácia o zverejnení výzvy na súťaž
Rozdeľovník:
RO pre OP EVS
vo.sep@minv.sk
Centrálny koordinačný orgán
zakazkycko@vlada.gov.sk
Vec: Informácia o zverejnení výzvy na súťaž
Mesto Sečovce, ako verejný obstarávateľ vás informujem o splnení povinnosti zverejnenia
výzvy na súťaž:
Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk
Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt RO pre OP EVS: vo.sep@minv.sk
Názov zákazky1:
Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie
Názov prijímateľa2:
Mesto Sečovce
Identifikačné číslo projektu v ITMS:
Interná zákazka
Adresa3:
IČO4:
Lehota na predkladanie ponúk5:
Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž6:
Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO :

Mestský úrad Sečovce,
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00 331 899
23.12.2016 do 12:00 hod.
http://www.secovce.sk/download_file_f.php?id=779035

V Sečovciach, dňa 15.12.2016
____________________________
Ing. Milan Filip,
osoba poverená verejným obstarávaním
e-mail: milan.filip@secovce.sk
Tel. kontakt: +421(0) 918 993 095
Vysvetlivky:
1
Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž. Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje
samostatný údaj „názov zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne
vystihovať samotný predmet zákazky.
2
Uvedie sa celý názov prijímateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto prípade zároveň
verejný obstarávateľ/obstarávateľa alebo osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.
3
Uvedie sa celá adresa prijímateľa.
4
Uvedie sa IČO prijímateľa.
5
Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť
určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola výzva
na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia.
6
Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa.
Tento odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku
obce alebo organizácie.
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