Obec Utekáč
Výzva na predkladanie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Utekáč
Sídlo: Obecný úrad č. 848/52, 985 06 Utekáč
IČO: 17067430
DIČ: 0017067430
Telefón: 047/4514131
Kontaktná osoba: Miroslav Barutiak – starosta obce
e‐mail: starosta@obecutekac.sk
2. Popis predmetu zákazky a jeho rozsah
„Územný plánu obce UTEKÁČ“ (ďalej len ÚPN)
v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb. poriadku podľa § 30 , odst. 4.
sa obec rozhodla obstarať ZaD 01.
2.1 Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude vypracovaný v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku podľa § 7, 8 , 9, 11 a 12 a v zmysle súvisiacich predpisov a Vyhlášky MŽP
SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v nasledujúcich
etapách:
2.1.1 Prieskumy a rozbory
2.1.2 Zadanie
2.1.1 Návrh ÚPN‐O.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
19 800,‐Eur plus DPH.

4.

Termín na predloženie ponúk
10.11.2015 do 12:00 hod..

5.

Adresa doručenia ponúk
Ponuky v lehote uvedenej v bode 4 je možné predložiť verejnému obstarávateľovi poštou,
osobne alebo mailom a to na adresu:
Obec Utekáč , Obecný úrad č. 848/52, 985 06 Utekáč
starosta@obecutekac.sk

6.

Určenie podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukázali
predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky –
Osvedčenie SKA. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. sken
predmetného dokladu.

7.

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
7.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
7.2 Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR
SRč.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
7.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v Eur. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
7.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny predložil na
formulári, ktorý je prílohou č.1 tejto výzvy na predkladanie ponuky.

8.

Typ zmluvy
Zmluva o dielo (poskytnutí služby).

9.

Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov formou
bezhotovostného platobného styku. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
verejnému obstarávateľovi.
9.2
Na plnenie predmetu zmluvy verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu.

10.

Miesto poskytnutia služby
Sídlo verejného obstarávateľa: Obec Utekáč , Obecný úrad č. 848/52, 985 06 Utekáč .

11.

Termín poskytnutia služby
24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto výberového konania.

12.

13.

Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk
12.1 celková cena vrátane DPH v EUR
Celkovú cenu za poskytnutie služieb (viď tabuľka č. 1) uchádzač v ponuke určí ako súčin
predpokladaného množstva a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je potrebné zaokrúhliť na
dve desatinné miesta a vyjadriť v EUR.
12.2 pravidlá uplatnenia kritéria
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH, zaokrúhlená na
dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí
poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny (ponuka sa umiestni na prvom mieste)
po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk).
Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou.
12.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny ako aj návrh na
plnenie kritéria predložil na formulároch formou tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2
tejto výzvy.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1 proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
13.2 verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma
13.3 ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služby, resp.
úspešný uchádzač od uzavretia zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na
uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný

obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí
v poradí.

V Utekáči, dňa 03.11.2015

Miroslav Barutiak ‐ starosta obce

Príloha č. 1
Výpočet celkovej ceny

P.č.

popis položky

1.

Vypracovanie
územného plánu obce
v požadovanom rozsahu

navrhovaná
m.j. počet
m.j. cena bez DPH v
eur

ks

výška
DPH
v eur

navrhovaná cena
vrátane DPH v eur

1

Celková cena

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR s DPH , pričom na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, výslovne upozorní.
Nie som (som) plátca DPH.

.........................................................
podpis oprávnenej osoby (osôb),
oprávnenej konať za dodávateľa

Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria

Kritérium

Názov kritéria

1.

Celková cena vrátane DPH v eur

Nie som (som) plátca DPH.

Návrh uchádzača

