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PRIESKUM TRHU
Predmet zákazky:
„Oprava strechy Dom služieb Sečovce“
– stavebná práca, výber poskytovateľa.
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:
„Oprava strechy Dom služieb 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 strechy Dom služieb Sečovce“

2.2 Druh zákazky:

stavebná práca; obstarávanie stavebných prác,

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

StP – Stavebná práca súvisiaca s opravou a obnovou poškodených časti
strechy: časti krytiny, oprava odtokových vpusti a reflexný náter po celej
ploche strechy. Strecha vykazuje nedostatky v prevedení klampiarskych prác
alebo aj životnosti použitého materiálu.
Vyhlasovateľ súťaže požaduje/umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/
formou vypracovania návrhu opravy strechy predložiť cenovú ponuku pre
vyhodnotenie úspešného uchádzača. Potenciálny zhotoviteľ v tejto časti
prieskumu trhu predkladá stavebno-technické riešenie, výkaz výmer, ktorý
by mal riešiť odstránenie zavady pretekajúcej strechy vyplývajúcej najmä
z obhliadky miesta výkonu stavebnej príce.

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 - Stavebné práce
3.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

07.03.2017 do 14:00 hod..

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
„Oprava strechy Dom služieb Sečovce“ - výber zhotoviteľa
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Cenová ponuka záujemcu
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

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

Oprava strechy Dom služieb Sečovce
Postupom – prieskum t rhu

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:
P.č.
1.

Celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:

Stavebný objekt
Vykonanie stavebných prác podľa popisu
technického riešenia s návrhom výkazu výmer

2.

Cena spolu:

Cena bez DPH

Cena s DPH

..........................

Príloha: Výkaz výmer – cenová ponuka uchádzača

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch
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Príloha č. 3 – Opis technického riešenia - výkaz výmer podľa verejného obstarávateľa

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET
Stavba: Oprava strechy Dom služieb Sečovce
Objekt: Dom služieb Sečovce
Časť: Strecha
Objednávateľ: Mesto Sečovce
Zhotoviteľ:

Stavbyvedúci:

Dátum:

Časť A: Oprava poškodených častí krytiny, odtokových vpusti a reflexný náter na celú plochu strechy:
Opis stavebnej práce/použitého materiálu
Vyčistenie strechy
Reflexný náter
Výspravky poškodenej idol.
Oprava odtokových vpusti
Oprava ukončenia odtok. kan.
Oprava bleskosvodu
Presun hmôt

M.J.
m2
m2
m2
ks
ks
kpl
kpl

Výkaz výmer
330
425
100
2
22
kompl.
kompl.
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

Cena uchádzača

Časť B: Oprava poškodených častí krytiny, prekrytie novými asfaltovými pásmi - prístavba:
Opis stavebnej práce/použitého materiálu
Očistenie celej strechy
Oprava poškod. časti strechy
Oprava a výmena vetr. kominkov a vpustov
Penetračný náter na celú plochu strechy 2x M+D
Pokladka hydroizol. pásov M+D
Oprava a montáž hydroizol. pásov na atike
Demontáž a montáž hromozvod. systému a
ošetrenie
Odpratanie a odvoz stavebnej suti na skládku
Presun hmôt

1.

M.J.
m2
m2
ks
m2
m2
m2
ks

Výkaz výmer
450
150
17
450
498
95

klp

komplet
komplet
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

Cena uchádzača

Doplňujúce práce, materiál, podmienky, ktoré majú vplyv na zvýšenie ceny:

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

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