Výzva na predkladanie cenových ponúk
„Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie“
/podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Obec Tuchyňa
Sídlo: Obecný úrad, Tuchyňa 205, 018 55 Tuchyňa
IČO : 003178371
Kontaktná osoba : Bc. Gabriela Švecová, starostka obce
TELEFÓN: 042 4492563, 0907 772 848
e-mail: ocu.tuchyna@slovanet.sk

2.

Predmet : Územný plán obce Tuchyňa

3.

Opis predmetu diela: Územný plán obce Tuchyňa
Dokumentácia bude vypracovaná nasledovne :
I. etapa : Prieskumy a rozbory
II. etapa : Koncept ( 2 varianty)
Správa o hodnotení strategického dokumentu UPN-O Pruské
III. etapa : Návrh
IV. etapa : Čistopis
Vypracovanie diela „ Územný plán obce Tuchyňa“ musí byť v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, a inými všeobecne záväznými predpismi.

4.

Rozsah predmetu ponuky: Vypracovanie a dodanie diela Územný plán obce Tuchyňa.
Riešeným územím bude celé katastrálne územie. Obec má rozlohu katastrálneho územia
553 ha. Počet obyvateľov k 1.12. 2015 bol 799. Čistopis diela bude dodaný v tlačenej
forme v troch vyhotoveniach a jeden krát na DVD.
Mierka hlavných výkresov 1 : 10 000.

.
5.

Miesto dodania: Obecný úrad Tuchyňa

6.

Cena predmetu diela: cena predmetu diela bude stanovená dohodou zmluvných strán
v Euro mene, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z..
Cenová ponuka bude zahŕňať všetky náklady zhotoviteľa spojené s vypracovaním a
Dodaním kompletného diela.

7.

Termín dodania diela: 2016 - 2018

8.

Typ zmluvy: S vybratým uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo.

9.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Ponuku uchádzač vloží do obálky, zabezpečí proti nežiaducemu otvoreniu a označí
údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača
- heslo : „ÚPN-O Tuchyňa“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : Obec Tuchyňa, Tuchyňa
205, 018 55 Tuchyňa, poštou, alebo osobne do podateľne OcÚ /v prípade zatvorenia
prevádzky OcÚ volať 0907 772 848
Lehota na predkladanie ponúk: 30.12.2015 do 12:00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk vykoná trojčlenná komisia určená obstarávateľom dňa 30.12.2015
o 10:00 hod. bez účasti uchádzačov. Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia
ponúknutá cena v eurách.
11.

Viazanosť ponúk: do 30.4.2016

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- úspešný uchádzač bude bezodkladne e-mailom alebo písomne oznámený o výsledku
vyhodnotenia,
- víťazný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu, alebo
jeho overenú kópiu, ktorým preukáže odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na
dodanie požadovaného diela

V Tuchyni , dňa: 10.12.2015

Bc. Gabriela ŠVECOVÁ
starostka obce

