
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Spracovanie Územného plánu obce Bohdanovce

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Bohdanovce

IČO 00323985

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Bohdanovce 142, 04416 Bohdanovce, SK

Kontaktná osoba Mgr. Marta Michalková Tomášová, +421907974936, michalkova@tendernet.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: Do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Lehota na predkladanie
ponúk: do 18.6.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fK8xlmpd6yKmziNji3vsAys
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 Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Obec Bohdanovce 
Adresa: Bohdanovce 142, 044 16 Bohdanovce 
V zastúpení: Marta Gamrátová - starostka obce 
Kontaktné miesto: Obecný úrad Bohdanovce 
Kontaktná osoba: Marta Gamrátová - starostka obce 
Tel: +421 55 729 44 05 
Mobil:  + 421 905 911 306 
E-mail: bohdanovce@azet.sk 

2. Postup verejného obstarávania 
Obec Bohdanovce, verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku : " Spracovanie územného plánu obce Bohdanovce". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje 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. 

3. Predmet obstarávania 
Spracovanie územného plánu obce Bohdanovce. 

4. CPV kód 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  71.41.00.00-5 
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 a č. 3 zákona o verejnom obstarávaní):  12. 

5. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky 
Spracovanie územného plánu obce Bohdanovce v rozsahu prieskumov a rozborov, návrhu a čistopisu, v súlade so zákonom č. 50/1976

https://www.tendernet.sk/vyzva/fK8xlmpd6yKmziNji3vsAys


Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v nasledujúcich etapách: 
1. Prieskumy a rozbory 
2. Návrh ÚPN-O 
3. Čistopis ÚPN-O 

a) Spracovanie Prieskumov a rozborov pre spracovanie Územného plánu mesta vrátane krajinnoekologického plánu v súlade v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky 55/2001 Z.Z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 
b) Spracovanie Návrhu územného plánu obce v súlade s § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov a § 12 vyhlášky 55/2001 Z.Z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vrátane jeho
dopracovania k § 25 zákona a vyhotovenia čistopisu po schválení, 
c) Spracovanie čistopisu ÚPN-O. 

6. Miesto dodania diela 
Obec Bohdanovce 

7. Lehota na dodanie diela 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je: 
Celý predmet zákazky bude dodaný do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom lehota dodania jednotlivých
samostatných častí predmetu zákazky je nasledovná: 
1. časť: Prieskumy a rozbory - lehota dodania - do 09/2021  
2. časť: Návrh ÚPN-O - bude dodaný na základe samostatnej výzvy verejného obstarávateľa v závislosti od získania dotácie na finančné
krytie pre danú časť - lehota dodanie - do 10/2022,  
3. časť: Čistopis ÚPN-O bude dodaný na základe samostatnej výzvy verejného obstarávateľa v závislosti od získania dotácie na finančné
krytie pre danú časť - lehota dodania - 30 dní po vyhodnotení pripomienok.  

8. Spôsob doručenia ponúk 
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. 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponuky 
Kritériom na vyhodnocovanie ponúk je najnižšia cena v eurách (€) s DPH za celý predmet zákazky. 
(Pre platiteľov DPH celková najnižšia cena v eurách s DPH a pre neplatiteľov DPH konečná cena za predmet zákazky.) 

10. Obhliadka miesta 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. 

11. Platnosť cenovej ponuky 
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 12/2021.  

12. Mimoriadne nízka ponuka 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu  požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie, 
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. 

13. Predpokladaná hodnota zákazky  
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa. 

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

Zmluvné podmienky

1. Výsledok verejného obstarávania : 
S vybraným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo v súlade s § 536 obchodného zákonníka č. 513 Zb. v znení neskorších
predpisov. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a v prípade získania dotácie aj cez Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14 dní po ukončení a
protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy prác a následnom obdržaní faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ
neposkytuje.  

3. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 



Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 
- 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. 

2. Vysvetľovanie zákazky 
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 uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

3. Konflikt záujmov 
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

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
a) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, 
b) fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti uchádzača pre spracovanie predmetu diela, 
c) návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 

Verejne dostupné informácie si je verejný obstarávateľ oprávnený overiť sám. 

2. Vyhodnotenie cenových ponúk 
- 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
Spracovanie Územného plánu obce Bohdanovce 1,0 Celkom

Bližšie informácie sú uvedené vo všeobecnom opise zákazky. 

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



Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č.1. k výzve_ÚPN Bohdanovce.xlsx Iné 12,8 kB

Čestné vyhlásenie_všeobecné.docx Iné 19,6 kB

Navrh zmluvy o dielo UPN.doc Iné 60,5 kB


