
INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby podľa § 3 ods.4 zákona č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní, ktorá nie je bežne dostupnou službou určenou na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku
zadáva v zmysle prijatej smernice o verejnom obstarávaní ako prieskum trhu.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Obec Terany
Sídlo: Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre
Zastúpený: Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
IČO: 00320323
Telefón: +421903 944 492
Elektronická pošta: obecterany@obecterany.sk
Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 0602 6412

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Územný plán obce Terany.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky  je  spracovanie  a  dodávka  územného  plánu  obce  Terany  so  všetkými  atribútmi  v

zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
a § 12, § 17 vyhlášky 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, v znení
neskorších predpisov. Požadujeme vypracovanie textovej a grafickej časti územného plánu obce Terany
- I. etapa - ÚP prieskumy a rozbory textová a grafická časť tlačená forma (1x), digitálna forma (1x)
- II. etapa - ÚP zadanie  textová časť tlačená forma (3x), digitálna forma (1x)
- III. etapa - ÚP textová a grafická časť tlačená forma (4x), digitálna forma (1x)
- cena za vyhotovenie Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota je 9 000,00 € bez DPH, ktorá bola stanovená ako obvykle požadovaná cena za

vypracovanie  a dodanie  predmetu  zákazky.  Predpokladaná  hodnota  zákazky  bola  stanovená  aj  podľa
obdobných zákaziek realizovaných ako verejným obstarávateľom, tak aj okolitými obcami v minulosti.

5. DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 05.04.2016

6. DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 29.04.2016

7. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 19.04.2016 do 10:00 hod.

Všetky potrebné informácie a podklady, ako aj bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré sú
potrebné  k vypracovaniu  ponuky  je  možné  získať  na  základe  písomnej  žiadosti  doručenej  verejnému
obstarávateľovi najneskôr dňa 19.04.2016 do 10:00 hod.

Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu s DPH,
ktorá  je  zároveň  kritériom  na  vyhodnotenie  predložených  ponúk.  Lehota  viazanosti  predložených  ponúk
uplynie dňa 30.06.2016.

Terany, 05.04.2016
                     Mgr. Iveta  G A J D O Š O V Á

                              starostka obce
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S Ú Ť A Ž N É  P O D K L A D Y

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Obec Terany
IČO: 00320323
Sídlo: Terany 116, 962 68 Hontianske Tesáre
Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 0602 6412

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: Mgr. Iveta Gajdošová, starostka obce
Telefón: +421903 944 492
E - mail: obecterany  @  obecterany.sk

     
2. PREDMET OBSTARÁVANIA:

Predmetom zákazky je spracovanie a dodávka územného plánu obce Terany so všetkými atribútmi v
zmysle  §  11  zákona  č.  50/1976  Z.  z.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku,  v  znení  neskorších
predpisov  a  §  12,  §  17  vyhlášky  55/2001  Z.  z.  o  územnoplánovacích  podkladoch  a  územnoplánovacej
dokumentácii, v znení neskorších predpisov.

3. ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Vypracovanie textovej a grafickej časti územného plánu obce Terany
- I. etapa - ÚP prieskumy a rozbory textová a grafická časť tlačená forma (1x), digitálna forma (1x)
- II. etapa - ÚP zadanie  textová časť tlačená forma (3x), digitálna forma (1x)
- III. etapa - ÚP  textová a grafická časť tlačená forma (4x), digitálna forma (1x)
- cena za vyhotovenie Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

4. TRVANIE ZMLUVY:
- max. 2 roky od podpisu zmluvy, predpokladaný začiatok prác: máj 2016

5. PLATOBNÉ PODMIENKY:
- budú dohodnuté s úspešným uchádzačom výberového konania pri uzatvorení zmluvy 

6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
- cenová ponuka - obchodné meno a sídlo uchádzača

-  cena  za  jednotlivé  etapy  prác  (cena  bez  DPH,  DHP,  celková  cena  s  DPH,  ak
uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní)

Nie som (som) platca DPH.
 

7. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi poštou najneskôr do 19.04.2016 do 10:00 hod., v

zalepenej obálke s označením „Súťaž - územný plán obce Terany – neotvárať!“

8. KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK
- najnižšia cena za celý predmet obstarávania vrátane DPH v eurách

V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH, zaokrúhlená na dve desatinné
miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov: od najnižšej
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celkovej ceny (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené
podľa počtu doručených ponúk).

Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou.
           

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.  25/2006 Z.  z.  o verejnom
obstarávaní.


