
 

 

 

Obec Tovarné 
Obecný úrad Tovarné 4, PSČ : 094 01, IĆO: 

00332887 

     +421 574495231     ocu.tovarne@mail.t-

com.sk  

           Verejné obstarávanie 
              Výzva na predloženie súťažnej ponuky 

zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

s názvom   

„ Spracovanie Územného plánu obce Tovarné“  

  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Názov : Obec Tovarné,  IČO : 00332887, DIČ : 2020630535 

Štatutár : PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce 

Adresa : Obecný úrad Tovarné č. 4, PSČ : 094 01 

Bankové spojenie: IBAN: SK21 0200 0000 0011 6744 0256 

Telefón/Fax: +421 574495231, +421917817823, elektronická pošta: ocu.tovarne@mail.t-com.sk 

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.  

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ivana Vasiľová 

Mobil: 057/4495231 

 

2.    Predpokladaná hodnota zákazky  (cena bez DPH ) : 15 000 € 

Predpokladaná hodnota zákazky vychádza  z ceny, za ktorú sa obvykle poskytuje rovnaká      v čase začatia 

postupu zadávania zákazky (október  2015).                                                                                                                                                              

 

3. Názov zákazky:  Spracovanie Územného plánu obce Tovarné 

4. Zatriedenie zákazky podľa CPV:  
CPV : 71000000-8  Architektonické, stavebné, inžinierské a inšpekčné služby 

5. Typ  zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Tovarné. 

7.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:   

Predmetom zákazky je výber spracovateľa Územného plánu obce Tovarné v súlade s 

požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákona).  

Územný plán bude spracovaný v súlade s požiadavkami zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a v rozsahu a spôsobom podľa vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
      Spracovanie zahŕňa:  

1. etapa:  
- Prieskumy a rozbory (+Krajinno-ekologický plán) v počte vyhotovení 1 paré 

-  Zadanie v počte vyhotovení 5 paré dokumentácie vrátane čistopisu vyhotovenia Zadania a v 

digitálnej forme na CD nosiči,   
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2. etapa:  

-     Návrh územného plánu obce Tovarné v počte vyhotovení 2 paré  

-     Čistopis ÚPN v počte vyhotovení 4 paré dokumentácie a v digitálnej forme na CD 

nosiči,  

 
8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa  

9. Variantné riešenie: Neumožňuje sa  

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

1.etapa: Prieskumy a rozbory (+Krajinno-ekologický plán) a Zadanie - do 25.12.2015 

2.etapa: Návrh územného plánu obce Tovarné vrátane čistopisu ÚPN- do 30.10. 2016, 

minimálne 6 mesiacov od schválenia Zadania, 

11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 09.10.2015 do 10.00 hod.  

12. Podmienky predkladania ponúk :  

-  doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo  osobne na tej istej 

adrese, 

-  uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší oba 

ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:    

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,  

• adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača) 

• označenie heslom:  „ÚP -  NEOTVÁRAŤ 

-  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €, 

-  cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len 

od úspešného uchádzača.  

13. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy 

preddavok. Platba  bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej 

faktúry pre jednotlivé časti predmetu zákazky uvedené v bode 3. Lehota splatnosti faktúr 

je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi.  

14. Podmienky účasti:  Nepožaduje sa 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk: Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky 

16. Spôsob stanovenia ceny:  

     -  v zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za cenu 

maximálnu, 

     - navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách, 

     - ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy. 

     - ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

•  sadzba DPH a výška DPH 

•  navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.  

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom, 

súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

- do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných 

poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu 

zákazky.  

- cena bude vypracovaná vo forme:  

  



   Popis činností  MJ množstvo  

cena za MJ  

bez DPH 

(€) 

cena spolu  

bez DPH 

(€)  

DPH 

(€)   

cena s DPH 

(€)  

1. 

Prieskumy a rozbory (krajinno-

ekologický plán)  a Zadanie,  

- do 25.12.2015 

kpl 1 

Záloha 

Ukončenie    

2. 

Návrh územného plánu obce 

Tovarné vrátane čistopisu, 

- do 30.10. 2015 

kpl 1 

Záloha 

Ukončenie    

   Spolu                    

  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

  

A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 

ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na 

uzavretie zmluvy: do 13.10.2015. (dva pracovné dní od vyhodnotenia ponúk) 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 

účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 

obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 

uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve. 

C.  Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 

aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača 

poskytovať požadovanú službu.  

 

  

Tovarné ,  dňa 05.10.2015  

                                                                       PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


