
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Zmeny a doplnky č.2 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VLACHY

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vlachy

IČO 00315877

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Vlachy č. 126, 03213 Vlachy, SK

Kontaktná osoba Róbert Klubica, +421 905 428 589, info@obecvlachy.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: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: Trvanie zmluvy: do 31.12.2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 3.4.2020 do 13:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1nAowNtF4WLcyb_UPcNa0
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 zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie Obec Vlachy
IČO: 00315877
Sídlo organizácie : Vlachy 126, Vlachy 03213
Internetová adresa: obecvlachy.sk
Kontaktné miesto: Vlachy 126, Vlachy 03213
Kontaktné osoby: Klubica Róbert, Bruncková Dagmar
Telefón : 044/5593121
e-mail: info@obecvlachy.sk

2. Postup a druh zákazky.
Obec Vlachy, ako 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 " Zmeny a doplnky č.2 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VLACHY ".

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.

3. Názov zákazky: 
ZMENY A DOPLNKY č. 2 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VLACHY - spracovanie

4. Opis zákazky:
Spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 - Územný plán obce Vlachy podľa stavebného zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v platnom znení a vykonávacej vyhlášky č.55/2001 Z. z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Obec zložené z katastrálneho územia Vlašky, Vlachy, Krmeš a Sokolče, má v súčasnosti cca 616 obyvateľov. Zmeny a doplnky č. 2 budú
riešiť cca 7 lokalít , lokalizovaných vo všetkých katastrálnych územiach. 
Cena diela bude uvedená ako cena za spracovanie, vrátane DPH. 

5. Miesto a spôsob dodania diela: Obecný úrad Vlachy, email: info@obecvlachy.sk
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https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1nAowNtF4WLcyb_UPcNa0


6. Rozsah predmetu zákazky: podľa Opisu uvedeného v bode 4

7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Jej určenie je súčasťou tejto zákazky.

8. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Verejný obstarávateľ' požaduje predložiť cenu, rozdelenú na spracovanie návrhu a čistopisu.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Variantné riešenie sa nepovoľuje.

10.Trvanie zmluvy: do 31.12.2022

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce, prípadne z dotácie štátu.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
• Uviesť zodpovednú osobu, telefonický a e-mailový kontakt
• Oprávnenie poskytovať služby - spracovanie územného plánu

13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov::
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v bode č.12.

14. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením :
Áno. Dodať kópiu autorizačného osvedčenia na spracovanie územného plánu.

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy:
Áno - zodpovednú osobu, telefonický a e-mailový kontakt

16. Obhliadka miesta realizácie diela:
Nie

17 Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa 03.04.2020 do 13:00 hod.

18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
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. 

19 . Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium: Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie za najnižšiu cenu

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto
výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:00 hod. do 15:30 hod.
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.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.05.2020.

21. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ je neplatcom DPH.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Spracovanie návrhu 1,000 celkom

2 Spracovanie čistopisu 1,000 celkom
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