Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Spracovanie územného plánu obce Divina
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Divina
IČO 00321214

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Divina 50, 01331 Divina, SK
Kontaktná osoba Martin Fronc, 0903757880, starosta.divina@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 17295,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie 2019 / 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 9.9.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7DR3OYW33wNUrKpr_M4biQ

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.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Predmetom zákazky je spracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Divina (okres Žilina, počet obyvateľov 2 453 , výmera k.ú. 2
188 ha, počet popisných čísel 809, celé k.ú. bude spracované v M 1 : 10 000.
Náplňou práce musí byť:
A) - Prieskumy a rozbory (vydodané: 1x tlačená forma; 1x CD nosič)
V rozsahu podľa § 19c stavebného zákona, § 7 vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii .
Grafická časť :
V M 1 : 50 000 bude vypracovaný nasledovný výkres:
- Výkres širších vzťahov
V M 1 : 10 000 budú vypracované nasledovné výkresy:
- Prieskumy a rozbory priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a ochrany prírody
- Rozbor verejného dopravného vybavenia
- Rozbor verejného technického vybavenia (vodné hospodárstvo, energetika)
- Problémový výkres
- Krajinnoekologický plán
B) -Koncept územného plánu obce (variantne riešenie; vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
V rozsahu podľa § 11 a 13 stavebného zákona a § 9 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD, v členení na textovú a grafickú časť,
obsahuje smernú časť a záväznú časť.
Grafická časť :
V M 1 : 50 000 bude vypracovaný nasledovný výkres:
- Výkres širších vzťahov
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V M 1 : 10 000 budú vypracované nasledovné výkresy:
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a ochrany prírody (variantné riešenie)
- Výkres verejného dopravného vybavenia
- Výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika
- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
- Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde
C) -Návrh územného plánu obce (vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
V rozsahu podľa § 11 a 13 stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD, v členení na textovú a grafickú časť,
obsahuje smernú časť a záväznú časť.
Grafická časť :
V M 1 : 50 000 bude vypracovaný nasledovný výkres:
- Výkres širších vzťahov
V M 1 : 10 000 budú vypracované nasledovné výkresy:
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a ochrany prírody
- Výkres verejného dopravného vybavenia
- Výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika
- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
- Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde
D) -Čistopis návrhu územného plánu obce (vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
Grafická časť :
V M 1 : 50 000 bude vypracovaný nasledovný výkres:
- Výkres širších vzťahov
V M 1 : 10 000 budú vypracované nasledovné výkresy:
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a ochrany prírody
- Výkres verejného dopravného vybavenia
- Výkres verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo, energetika
- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov ÚSES
- Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde
E) -Z titulu získania súhlasu OÚ ŽA OOP PR (§13 zák.č. 220/2004 Z. z.; vydodané: 2x tlačená forma)
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde
Grafická časť :
- Výkres širších vzťahov
- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôde

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
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.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru
na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt
na starostu obce 0903 757 880
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 17 295 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou
dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.
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.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej
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faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce
verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky ,
tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako
konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Spracovanie územného plánu obce Divina

1

Množstvo
1,000 CELOK

A) - Prieskumy a rozbory (vydodané: 1x tlačená forma; 1x CD nosič)
B) - Koncept územného plánu obce (variantne riešenie; vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
C) - Návrh územného plánu obce (vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
D) - Čistopis návrhu územného plánu obce (vydodané: 3x tlačená forma; 1x CD nosič)
E) - Z titulu získania súhlasu OÚ ŽA OOP PR (§13 zák.č. 220/2004 Z. z.; vydodané: 2x tlačená forma)
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