
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Územný plán obce Mníchova Lehota

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Mníchova Lehota

IČO 00311774

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Mníchova Lehota 90, 913 21 Mníchova Lehota, SK

Kontaktná osoba Mgr. Jozef Kováč, 0905 399 742, mnichovalehota@stonline.sk

 

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: 15000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 31.12.2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 30.6.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbZChrVtnjgYvEN5UEU9KRU
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.

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

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

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Predmetom zákazky je vypracovanie Územného plánu obce Mníchova Lehota (ďalej len ÚPN), vrátane spoluúčasti na prerokovaní
dokumentácie. ÚPN bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii (ďalej len vyhláška), v nasledovnom rozsahu:

1. Prieskumy a rozbory, vrátane Krajinnoekologického plánu a oznámenia o strategickom dokumente
2. Zadanie
3. Návrh vrátane vypracovania Správy o hodnotení strategického dokumentu podľa §9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie
4. Čistopis ÚPN obce
Súčasťou ponuky je spoluúčasť spracovateľa pri prerokovávaní územného plánu a vyhodnocovaní pripomienok v jednotlivých etapách
realizácie územného plánu. 

Bližšie informácie + špecifikácia - Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

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. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce - tel. kontakt: 0905
399 742

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 15 000 EUR.
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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).

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a dotačných zdrojov - z Ministerstva dopravy a výstavby SR na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí ( v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí) , formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení
prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

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 31.12.2021.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku – z Ministerstva dopravy a výstavby SR na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí
(v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí) 

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 30.6.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 1.7.2020 do
12:00 hod.

Uchádzač predloží do cenovej ponuky - návrh zmluvných podmienok - scan do prílohy cenovej ponuky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Prieskumy a rozbory 1,000 celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

2

Krajinnoekologický plán 1,000 celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

3

Oznámenie o strategickom dokumente 1,000 celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

4

Zadanie vrátane prerokovania 1,000 celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

5

Návrh vrátane prerokovania 1,000 celok celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

6

Správa o hodnotení strategického dokumentu 1,000 celok

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

Čistopis 1,000 celok
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7

Súčasťou cenovej ponuky je aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania

Príloha č.1 - Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Predmet zákazky ÚPN Mníchova Lehota.docx Iné 22.6.2020 269,4 kB
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