
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.
1 územného plánu obce Stožok“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Stožok

IČO 00320293

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Stožok 47, 96212 Stožok, SK

Kontaktná osoba Bc. Darina Petrincová, 0915 959 920, starostka@stozok.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2/2022 - 2/2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 2.2.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt8VI-6wRnpfUzVURaoIEJ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Stožok“ v rozsahu: 
- vymedzenie plochy pre nový vodojem 
- vymedzenie nových lokalít pre obytnú výstavbu s celkovou výmerou do 15 ha 
- premietnutie platnej legislatívy, resp. legislatívnych zmien od schválenia doterajšieho ÚP 
Rozsah zákazky je v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nasledovný: 
1. spracovanie návrhu ÚPD (podľa §22 stavebného zákona) 
2. spracovanie čistopisu ÚPD 
Súčasťou spracovania návrhu ÚPD je aj spracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 
Táto výzva je výzvou na predloženie ponuky pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná hodnota
zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude Vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na
realizáciu vyššie uvedenej zákazky. 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z dotácie MDV SR. 
Územnoplánovacia dokumentácia bude súčasťou geografického informačného systému (GIS) obce, preto sa požaduje spracovanie
grafickej časti dokumentácie vo formátoch *.shp. 
Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 02.02.2022 do 12.00 hod. Spôsob predloženia ponuky:
e-mailom na adresu: starostka@stozok.sk 
Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2022

Zmluvné podmienky

Cenová ponuka na predmet zákazky s uvedením celkovej ceny a čiastkových cien podľa jednotlivých častí v zmysle opisu predmetu
zákazky, v členení: 
1. cena za spracovanie návrhu ÚPD 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxt8VI-6wRnpfUzVURaoIEJ


2. cena za spracovanie čistopisu ÚPD  
Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH a cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní. 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy, na predloženie návrhu zmluvy bude
vyzvaný iba úspešných uchádzač. 
Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela. 
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

cena za spracovanie návrhu ÚPD 1,0 Eur

Cenová ponuka na predmet zákazky s uvedením celkovej ceny a čiastkových cien podľa jednotlivých častí v zmysle opisu predmetu
zákazky, v členení: 
1. cena za spracovanie návrhu ÚPD 
2. cena za spracovanie čistopisu ÚPD  
Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH a cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní. 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy, na predloženie návrhu zmluvy
bude vyzvaný iba úspešných uchádzač. 

2

cena za spracovanie čistopisu 1,0 eur

Cenová ponuka na predmet zákazky s uvedením celkovej ceny a čiastkových cien podľa jednotlivých častí v zmysle opisu predmetu
zákazky, v členení: 
1. cena za spracovanie návrhu ÚPD 
2. cena za spracovanie čistopisu ÚPD  
Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH a cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní. 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. Cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy, na predloženie návrhu zmluvy
bude vyzvaný iba úspešných uchádzač. 


