
Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Petrovce

PRIESKUM TRHU
PRE ÚČELY URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY položiek nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorá
bola výsledkom verejného obstarávania - zadávania zákazky na predmet KANALIZÁCIA AGLOMERÁCIE

HANUŠOVCE-PETROVCE, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.

EKOLOSERVIS, s.r.o.
Opatovská cesta 151
040 Ol Košice
ekoloservis@slovanet.sk

VEC: PRIESKUM TRHU
žiadosť o poskytnutie informácie - návrhu ceny položiek identifikovaných v prílohe Č. I

Obec Petrovce (ďalej len "povinná osoba" alebo "verejný obstarávateľ") pre účely riadneho plnenia predmetu
zákazky na základe zmluvy uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet
KANALIZÁCIA AGLOMERÁCIE HANUŠOVCE-PETROVCE plánuje dodatkom k pôvodnej zmluve
rozšíriť predmet plnenia o položky, ktoré neboli súčasťou predmetnej pôvodnej zmluvy, ale potreba ich
realizácie vyplynula pri plnení predmetu zákazky a ich realizácia je nevyhnutná na riadne plnenie daného
predmetu zákazky.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti s cieľom dodržať základné princípy verejného obstarávania, najme
princíp efektívnosti a hospodárnosti a transparentnosti Vás žiadame o poskytnutie informácie - návrhu ceny za
položky, ktoré sú uvedené v prílohe Č. l.
Navrhovanú cenu uveďte vyplnením jednotkovej ceny položky bez DPH v priloženej tabuľke, ktorá tvorí
prílohu Č. l tejto výzvy. Zároveň vyplňte aj názov svojej spoločnosti v riadku Č. 8 "Zhotoviteľ

Vami doručená informácia - návrh ceny za položky uvedené v prílohe č.l bude slúžiť výlučne pre potreby
zistenia predpokladanej hodnoty daných položiek, všetko pre účely dodržania efektívnosti a hospodárnosti vo
väzbe na uzatvorenie dodatku k pôvodnej zmluve o položky, ktoré neboli jej súčasťou ale ktorých realizácia je
nevyhnutná na riadne plnenie zmluvy.

Pre potreby spracovania požadovanej informácie - návrhu ceny a poskytnutie tejto informácie Vám zasielame
ako súčasť tejto žiadosti prílohu Č. l, ktorá obsahuje rozsah položiek a štruktúru spracovania návrhu ceny.

Navrhovanú predpokladanú cenu za dané položky uvedené v prílohe Č. l žiadame doručiť najneskôr v lehote do
15.4.2015 a to elektroniky na adresu obecpetrovce@stonline.sk

Prieskum trhu uskutočňovaný pre vyššie uvedené účely sa ako proces a postup neriadi ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní.

Poskytnutie informácie - návrhu ceny za položky uvedené v prílohe Č. 1 nezakladá pre oslovený subjekt
žiadne práva na poskytnutie informácie o výsledku výpočtu a určení ich predpokladanej hodnoty a ani na iné
informácie týkajúce sa ďalšieho postupu verejného obstarávatel'a.

Za poskytnutie informácie - návrhu ceny položiek uvedených v prílohe Č. I Vám vopred ďakujeme a ostávame

s pozdravom • •. U
kh,V/"~/\~-')

................. , , .
. lng.~Mi~oslav Bobrik

t-/'/' Starosta obce

V Petrovciach 10.4.2015

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE
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Obecný úrad Petrovce

Od:
Komu:
Odoslané:
Priložiť:
Predmet:
Dobrý deň,

"EKOLOSERVIS" <ekoloservis@slovanet.sk>
"'Obecný úrad Petrovce" <obecpetrovce@stonline.sk>
17. apríla 2015 9:57
pril. č. 1 prieskum - Kanalizácia Petrovce-W.xls
RE: Prieskum trhu - žiadosť o poskytnutie invormácie

V prílohe Vám zasielam spracovaný rozpočet.

s pozdravom

Stanislav Andrašč ík
konafe/'
MOBIL: +421 905 962 877
TEL/FAX: +421 55 6740 375

Opa to vská cesta 151
04001 Košice

From: Obecný úrad Petrovce [mailto:obecpetrovce@stonline.sk]
Sent: Thursday, April 16, 2015 10:36 AM
To: ekoloservis@slovanet.sk
Subject: Fw: Prieskum trhu - žiadosť o poskytnutie invormácie

Po dohovore s panom Mgr. Petrovičom správu preposielam opätovne.
S pozdravom
Ing. Miroslav Bobrik-starosta obce
----- Original Message -----
From: Obecný úrad Petrovce
To: ekoloservis@slovanet.sk
Sent: Friday, April 10, 2015 12:54 PM
Subject: Prieskum trhu - žiadosť o poskytnutie invormácie

Príjemný dobrý deň želám.
Týmto vás zdôrilo žiadam o účasť na prieskume trhu. Bližšie informácie prikladám v prílohe.
Ďakujme pekne.
S pozdravom
Ing. Miroslav BOBRlK - starosta obce Petrovce

17.4.2015



ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Kanalizácia Petrovce

Objednávater:
Zhotoviteľ: EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, Košice
Dátum' 1642015

Množstvo Cena Cena celkom Sadzba
MJ celkom jednotková DPH
6 7 8 F 9 10

26428,800

26428,800

ks 130,000 16,340 2124,200 20,0

ks 130.000 65,410 8503,300 20,0

m 230,000 26,310 6051,300 20,0

ks 130,000 75,000 9750,000 20,0

26428,800

I P.Č. TY I KCN l KÓd položky l Popis
I

I 2 ' 3 I 4 5 ..

O HSV Práce a dodávky HSV
D 8 Rú rové vedenie

894431261 Montáž reviznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predlženim priebežné dno DN
K 271

400, (DN šachty/DN patr. ved.) DN 160
2860008260 Priebežné dno DN400, vlok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP

2 M MAT korugovaným predlženlrn
2860008250 PP vlnovcové predlženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN400 s PP

3 M MAT
korugovaným predlženim

2860007920 Poklop plný, do 1,5t pre revízne šachty DN400 na PVC hladkú kanalizáciu s
4 M MAT predlženírn

Celkom


