Územný plán obce Nižný Hrušov – Správa o hodnotení strategického dokumentu
Obec Nižný Hrušov
Zákazka podľa §9, ods. 9 - služby
Výzva

V Ý Z V A
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s

názvom
„Územný plán obce Nižný Hrušov – Správa o hodnotení strategického dokumentu“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Nižný Hrušov
Sídlo: Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520
IČO: 00332607
Kontaktná osoba: MVDr. Juraj Tomáš, starosta obce
Telefón: 057/4493200
Fax: 057/4493260
E-mail: ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa
http://www.niznyhrusov.sk.

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Územný plán obce Nižný Hrušov - Správa o hodnotení strategického
dokumentu
Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 519.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Predmetom zákazky je výber spracovateľa správy o hodnotení strategického dokumentu podľa prílohy
č.5, zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s osobitným prihliadnutím na špecifické požiadavky uvedených v rozsahu
hodnotenia OÚ Vranov nad Topľou č.OU-VT-OSZP-2014/005577-017 zo 17.10.2014.
Špecifické požiadavky:
1/ Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom VÚC Prešovského kraja, v znení jeho
neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej
časti
2/ Rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej nepoľnohospodárskom využití,
kedy poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v
nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu
3/ Zabezpečiť ochranu pamiatkového fondu archeologických nálezov a archeologických nálezísk
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v obci, na základe poskytnutých podkladov k spracovávanej ÚPD- ako neoddeliteľnej súčasti ochrany
kultúrnych hodnôt obce
4/ Z hľadiska zákona č.264/2004 Z .z. o vodách " a zákona č.7/2010 Z. z. " o ochrane pred
povodňami" rešpektovať prirodzené inudačné územie tokov a objekty umiestňovať mimo inudačné
územie., ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás šírky 5m
pozdĺž drobných vodných tokov., realizovať opatrenia na zadržanie povrchových odtokov pre
zachovanie kvality vody v recipiente,aby nebol odtok zvýšený voči stavu pred realizáciou
5/ Odporúčame doriešiť komplexné zabezpečenie zásobovania obyvateľov pitnou vodou, ako aj
odvedenie komunálnych odpadových vôd z obce-vrátane MČ Kyjov.
Počet vyhotovení : 30 ks písomných vyhotovení správy o hodnotení,
1x na elektronickom nosiči dát.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa

4. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30 dní od účinnosti zmluvy.
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 04.12.2014 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ocu.nizny.hrusov@slovanet.sk)
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„SPRÁVA - NEOTVÁRAŤ
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní
predmetu zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu
verejnému obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky
11. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne

Strana 2 z 3

Územný plán obce Nižný Hrušov – Správa o hodnotení strategického dokumentu
Obec Nižný Hrušov
Zákazka podľa §9, ods. 9 - služby
Výzva

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu
zákazky.
H. Cena bude vypracovaná vo forme:

Popis činností

1.

Správa o hodnotení
strategického dokumentu

m. počet
j. m. j.

kpl

cena v €
bez DPH
za m. j.

cena spolu
bez DPH

DPH

cena v € s
DPH

1

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie
zmluvy: do 31.12.2014.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.
Podmienky súťaže: Neuvádza sa.

Nižný Hrušov, dňa 01.12.2014

..................................................................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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