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Prieskum trhu 
k predmetu zákazky s názvom 

 

Projektová dokumentácia opravy strechy a odkvapového systému na budove Kaštieľa v Seredi  

 

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Mesto Sereď 

 Sídlo:   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

 Zastúpený:   Ing. Martin Tomčányi, primátor 

 IČO:   00306169 

 DIČ:   20210000916 

 Telefón:   031-7892392 

 Kontaktná osoba:  Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 e-mail:   projman@sered.sk 

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

3.  Názov cenovej ponuky k predmetu zákazky: 

 Projektová dokumentácia opravy strechy a odkvapového systému na budove Kaštieľa v Seredi  

 

4.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre opravu strechy a odkvapového systému 

na budove Kaštieľa v Seredi. Súčasťou projektovej dokumentácie bude správa o zistení skutkového stavu 

strechy a odkvapových žľabov na budove Kaštieľa v Seredi, ktorá je zapísaná ako Národná kultúrna 

pamiatka pod číslo ÚZPF NNKP 2257/1.  

Projektová dokumentácie musí obsahovať návrh technického riešenia opravy strechy v miestach jej zatekania 

a návrh riešenia vyčistenia a opráv resp. výmeny odkvapových žľabov na budove kaštieľa. V rámci 

projektovej dokumentácie verejný obstarávateľ požaduje vypracovať a dodať: 

 

- samostatne: výkaz výmer, rozpočet a fotodokumentáciu súčasného stavu strechy s miestami 

(poruchami), kde sa opravy budú realizovať, 

- samostatne: výkaz výmer, rozpočet a fotodokumentáciu súčasného stavu odkvapového systému 

s časťami (poruchami), kde sa budú realizovať opravy, výmeny, čistenia a doplnenia.  

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ nemá záujem v predmete zákazky riešiť kompletnú výmenu alebo opravu 

strechy a výmenu alebo opravu kompletného odkvapového systému na budove Kaštieľa v Seredi.  

 

Predmet zákazky má byť kompletne dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks a 

v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks. 

 

Verejný obstarávateľ umožňuje vykonanie obhliadky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie 

obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky si môžu obhliadku dohodnúť s Ing. Branislav Bírom na tel.: 

0317892392, 2393, resp. mailom na projman@sered.sk. Termín obhliadky je stanovený na 14.03.2017 od 

9:00 hod. do 11:00 hod.  
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5. Miesto dodania cenovej ponuky: 

 Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

 

6. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

- navrhovaná cena bez DPH, 

- výška a sadzba DPH, 

- navrhovaná cena + výška a sadzba DPH.  

 

„Projektová dokumentácia opravy strechy a odkvapového systému na budove Kaštieľa v Seredi“ 

 

Cenová ponuka za predmet zákazky bez 

DPH 

 

 

DPH 20%  

Cenová ponuka za predmet zákazky 

vrátane DPH 

 

 

V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Uchádzači nemajú nárok na 

úhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky. 

 

7. Podmienky účasti:  

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť cenovú ponuku a kópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená. 

 

8. Predkladanie cenovej ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: projman@sered.sk alebo v listinnej 

podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá 

musí obsahovať nasledujúce údaje:  

- obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 

- názov a sídlo verejného obstarávateľa  

- text na obálke: Projektová dokumentácia pre opravu strechy a odkvapového systému na budove Kaštieľa 

v Seredi „NEOTVÁRAŤ!“ 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 17.3.2017 do 12:00 hod. Ponuky doručené 

verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú  

vyhodnocované. 

 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. Cenovú ponuku 

uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú.  

 

  

V Seredi, dňa 7.3.2017 

  

 

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

        Ing. Martin Tomčányi,  primátor 
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