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Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 324 639 ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1
písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývame na predkladanie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
Názov predmetu zákazky:
„Spracovanie Návrhu zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Poproč“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - spracovanie Návrhu zmien a doplnkov (ďalej len „ZaD) č. 2
Územného plánu obce Poproč (ďalej len „ÚPN-O“) v zmysle zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku.
Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tohoto oslovenia.
Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 1410000-5 –služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie)
Lehota dodania:
 Návrh ZaD č. 2 ÚPN-O Poproč
do 60 dní od schválenia všetkých požadovaných zmien ÚPN-O verejným obstarávateľom
 ZaD č. 2 ÚPN-O Poproč upravený návrh
po prerokovaní ZaD v zmysle vyhodnotenia pripomienok schváleného obecným zastupiteľstvom:
do 60 dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve
 Čistopis ZaD č. 2 ÚPN-O Poproč
do 10 dní od vydania rozhodnutia OÚ , odboru výstavby v zmysle § 25 stavebného zákona
Predpokladaná hodnota zákazky:
6 000,00 EUR bez DPH (na základe prieskumu trhu za účelom určenia PHZ)

Vyhotovenie ponuky

OBEC POPROČ
Školská 2, 044 24 Poproč
Ponuku (vzor v prílohe č. 2) na celý predmet prieskumu trhu špecifikovaný v prílohe č. 1 spolu
s čestným vyhlásením doručte písomne jednou z nasledujúcich foriem: poštou na adresu uvedenú verejného
obstarávateľa alebo mailom na adresu starosta@poproc.sk do: 25.2.2019 do 10:00 hod.
Upozornenie: V prípade predloženia ponuky elektronickou formou musia byť tieto tiež
opečiatkované a podpísané štatutárom navrhovateľa.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
celková cena za predmet zákazky vrátane DPH v Eur
Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú celkovú
cenu. Ponuka s najnižšou celkovou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná.
Uzavretie zmluvy
a) Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa ustanovení zákona
SNR č. 536/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
b) Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohu ani preddavok. Platba sa
bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného po dodaní a prevzatí jednotlivých samostatných častí predmetu zákazky. Splatnosť
faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
c) Verejný obstarávateľ si v rámci zadávania zákazky uplatňuje odkladaciu klauzulu pre
nadobudnutie účinnosti zmluvy, vzhľadom na zdroj financovania predmetu zákazky, a to dňom
nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- zmluva je zverejnená v súlade s platným právnym predpisom
- došlo k doručeniu oznámenia o schválení dotácie na predmet zákazky zo strany
poskytovateľa dotácie (MDaV SR)
d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f). Splnenie podmienok účasti ako aj neexistenciu dôvodu na vylúčenie
overí verejný obstarávateľ z verejne dostupných zdrojov resp. z dokladov, ktoré je
úspešný uchádzač povinný doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr k momentu
podpisu zmluvy .
Ďakujem za spoluprácu a ostávame s pozdravom.

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Starostka obce
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:

Opis predmetu zákazky
Formulár „Ponuka“ – VZOR

OBEC POPROČ
Školská 2, 044 24 Poproč
Príloha č. 1
OPIS PREDMET ZÁKAZKY
1.1 Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Poproč, ktorý po
zapracovaní aktuálnych požiadaviek bude obci slúžiť ako efektívny nástroj riadenia priestorového
usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce, ako aj celého katastrálneho územia obce.
Predmet zákazky bude vypracovaný v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku podľa § 11 a v zmysle súvisiacich predpisov.
1.2. Obsahová štruktúra- členenie:
Návrh ZaD č. 2 ÚPN-O Poproč bude vypracovaný v zmysle platných právnych predpisov
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky a bude obsahovať:
1.2.1
 Grafickú časť:
1a) Výkres širších vzťahov
M= 1:50 000
1b) Výkres záujmového územia
M= 1:10 000
2.Komplexný výkres priestorového usporiadania, funkčného využívania územia a verejného
dopravného vybavenia obce
M=1:500
3a) Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce – vodné hospodárstvo, plyn
M=1:500
3b) Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce – elektrina, telekomunikácie a
informačné siete
M=1:500
4.Výkres perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely
M=1:500
5.Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES
M=1:10 000
6.Výkres perspektívneho použitia LPF na nepoľnohospodárske účely
M=1:500
7.Schéma záväznej časti ÚPN-O a verejnoprospešných stavieb
 Textovú časť:
- Sprievodná správa
- Záväzná časť ÚPN-O
- Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely
- Vyhodnotenie perspektívneho použitia LP na nelesohospodárske účely
1.2.2
Upravený návrh ZaD č. 2 ÚPN – O Poproč po prerokovaní ZaD v zmysle vyhodnotenia
pripomienok shváleného OZ Poproč bude obsahovať:
(grafickú a textovú časť zhodnú s bodom 1.2.1)
1.2.3
Čistopis ZaD č. 2 ÚPN-O Poproč upravený v zmysle rozhodnutia OÚ-odboru výstavby
v súlade s § 25 stavebného zákona bude obsahovať:
(grafickú a textovú časť zhodnú s bodom 1.2.1)
1.3
Spôsob vypracovania a dodania predmetu zákazky:
1.3.1 Etapy 1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3 budú spracované a dodané na CD nosiči vo formáte pdf

