Obec Olešná
Olešná 493, 023 52 Olešná

VÝZVA
na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Spracovanie Územného plánu obce Olešná.
Výber poskytovateľa služieb.
CPV kód:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
71322000-1 – Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve
NÁZOV PROJEKTU:
„Územný plán obce Olešná.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
14 755,4200 Eur bez DPH
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Olešná
IČO: 00314161
Olešná 493, 023 52 Olešná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Olešná
Kontaktná osoba: Štefan Cudrák
Telefón: 041 / 434 61 21,123,126
Fax: 041 / 434 61 29
Email: urad@obecolesna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecolesna.sk

Kontaktná osoba pre príjem cenových ponúk:
EUROKONZULT, s.r.o., Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Kontakt: 0903804008
e-mail:

drahoslorinc@stonline.sk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Verejný obstarávateľ požaduje predmet zmluvy spracovať v etapách:
a. Prieskumy a rozbory, krajinno-ekologický plán
b. Návrh riešenia územného plánu obce
c. Čistopis územného plánu obce
Obsah a rozsah ÚPN Obce:
a. Prieskumy a rozbory
V rozsahu podľa § 19c stavebného zákona, § 7 vyhl. č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (ďalej len „vyhláška") vrátane krajinno-technologického plánu Výkresy budú v mierke:
širšie vzťahy M 1: 50 000
katastrálne územie M 1 : 10 000
zastavané územie M 1: 5 000
b. Návrh riešenia územného plánu:
b.1. Textová a tabuľková časť:
- v rozsahu podľa § 11 a 13 stavebného zákona a § 12 vyhlášky,
b.2. Grafická časť:
širšie vzťahy, M 1 : 50 000
komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania katastrálneho územia obce s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
M 1 : 10 000
komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného
územia obce s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS,
M 1 : 5 000
výkres riešenia verejného dopravného vybavenia, M 1: 5 000
výkresy riešenia verejného technického vybavenia územia - vodné hospodárstvo,
M 1 : 5 000
výkresy riešenia verejného technického vybavenia územia - energetika a telekomunikácie, M 1 : 5 000
výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES, M 1 : 10 000
vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku pôdu, M 1 : 10 000
c. Čistopis riešenia územného plánu:
Prerokovaný návrh schválený v obecnom zastupiteľstve.
Spôsob vyhotovenia a počet vyhotovení:
a. Prieskumy a rozbory
a.1. 2x analógové vyhotovenie (vytlačená forma):
textová časť (ČB xerokópie),
grafická časť (farebné xerokópie).
a.2. 1x elektronická forma na CD nosiči (kompletné vyhotovenie vo formáte „PDF').
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b Návrh riešenia územného plánu pre účely prerokovania:
b.1. 4x analógové vyhotovenie (vytlačená forma):
textová časť (ČB xerokópie),
grafická časť (farebné xerokópie).
b.2. 4x elektronická forma na CD nosiči (kompletné vyhotovenie vo formáte „PDF').
b.3. naviac 1x analógové vyhotovenie (výtlačná forma):
textová časť vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy (ČB xerokópie) grafická časť:
- výkres vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných zámerov na poľnohospodársku
pôdu (farebné xerokópie),
- komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania (KUN).
c. Čistopis územného plánu:
c.1. 3x analógové vyhotovenie
c.2. 3x elektronická forma na CD nosiči
Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Zhotoviteľa. Miestom odovzdania bude sídlo Objednávateľa.

OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC:
Verejný obstarávateľ neorganizuje pre záujemcov spoločnú fyzickú obhliadku záujmového územia. Obhliadku je možné vykonať individuálne.
Kontaktná osoba: Štefan Cudrák, starosta obce
tel: 041/4346121,123,126.
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania – spracovanie projektovej
dokumentácie v požadovanom rozsahu.
POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY:

Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Ceny budú uvedené v mene EUR.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY:
Adresné odoslanie výzvy:
22.03.2017 elektronickou formou
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PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE A MIESTO:
Lehota na predloženie ponuky: do 27.03.2017, do 12.00 hod.
Miesto predloženia ponuky:

Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej
osoby pre príjem ponúk.
Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme so všetkými požadovanými prílohami
doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Minimálny obsah ponuky:
- identifikačné údaje uchádzača
- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu
- podpísaný návrh zmluvy o dielo
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov.
Kritériá hodnotenia.
Najnižšia cena spolu s DPH

Bodové hodnotenie
100 bodov

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritérií:
Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov (100). Výsledná hodnota bude zaokrúhlená na dve
desatinné miesta
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk,
sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého
postupu verejného obstarávania a uchováva ich 5 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r.
poverený zabezpečením verejného obstarávania
V Žiline, 22.03.2017
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Formulár pre určenie ponukovej ceny.
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny
Pol.

Cena bez
DPH

Názov

DPH
20%

Cena celkom
s DPH

Spracovanie Územného plánu obce Olešná.
1.

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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