Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.

Názov zákazky: „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jarovnice“

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Jarovnice
Zastúpený: Mgr. Florián Giňa – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Jarovnice 223, 086 23 Jarovnice
IČO: 00327212
DIČ: 2020711528
Kontaktné osoby:
Mgr. Janka Marcinčinová, č.t.: +421 (948) 076 137, e-mail: marcincinova@jarovnice.sk
Ing. Emil Mati, č.t.: +421 905 515071, e-mail: emil.mati@giraltovce.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

3.

Predmet zákazky:

4.

Druh zákazky: Služba

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6.

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jarovnice“

Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.
Od uchádzača sa na preukázanie podmienok účasti vyžaduje predloženie nasledujúcich dokladov:
a) v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doklad o oprávnení poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; v prípade, že takáto informácia je
uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri postačuje, ak
uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú
informáciu,
b) v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, že nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, že u neho
neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci
predmetného verejného obstarávania.
Podmienky účasti uvedené v písm. a) až c) tohto bodu výzvy môže uchádzač preukázať vyplneným
čestným vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v
Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo inom
ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.

7.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie: „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jarovnice“ (ZaD
č.1 ÚPN O Jarovnice) podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
predpokladoch a územnoplánovacej dokumentácií.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

9.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
ZaD č.1 ÚPN O Jarovnice – Návrh
ZaD č.1 ÚPN O Jarovnice – Čistopis

10.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Jarovnice, Obecný úrad č.223

11.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

12.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste.

13.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:
05.11.2021 do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad, Jarovnice 223, 086 23 Jarovnice
e-mail: marcincinova@jarovnice.sk

14.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo e-mailom.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
ZaD č.1 ÚPN O Jarovnice, PONUKA – NEOTVÁRAŤ

15.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je celková konečná najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy č.1 Návrh na
plnenie kritérií a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

16.

Obsah ponuky:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1
- Príloha č. 2 výzvy: Čestné vyhlásenie
- Dôkaz o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu, resp. link (odkaz na webovú stránku)

17.

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 05.11.2021 o 11:00 hod.
Obecný úrad, Jarovnice 223, 086 23 Jarovnice

18.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Jarovniciach, 25.10.2021

do 15 000,00 € bez DPH

Mgr. Florián Giňa
starosta obce
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky:

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jarovnice“

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

ZaD č.1 ÚPN O Jarovnice
*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja, dolu podpísaný .................................. (titul, meno a priezvisko) ako štatutárny zástupca/splnomocnený
zástupca (nehodiace sa prečiarknuť) uchádzača .................................. (obchodné meno/názov, sídlo/miesto
podnikania, IČO), týmto v súvislosti s preukázaním podmienok účasti v rámci verejného obstarávania pre
zákazku s názvom „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Jarovnice“

čestne vyhlasujem, že








som Výzvu na predloženie cenovej ponuky preštudoval a súhlasím s podmienkami určenými
verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve,
údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé,
táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase,
dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uchádzač je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je minimálne na predmet
zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní – Konflikt záujmov.

V ......................., dňa .......................

..................................................................
Titul, meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu, resp. splnomocneného zástupcu
uchádzača
(podpis + pečiatka)

