Obec Ratkovo

Obecný úrad
Ratkovo 63
038 54 Krpeľany
Tel.: 0908 940 306
Email: starosta@ratkovo.sk
www. ratkovo.sk

Číslo: 42/2015
Vybavuje: PhDr. Rastislav Frkáň – starosta

V Ratkove dňa: 25.2.2015

Vec : Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky.

Obec Ratkovo týmto vykonáva prieskum trhu pre výber dodávateľa na podlimitnú zákazku s
nižšou hodnotou, zadávanú postupom 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 Ratkovo
Sídlo: Obecný úrad Ratkovo č.63, 038 54 Krpeľany
IČO: 00316865
Telefón: 0908940306
2. Kontaktná osoba pre komunikáciu :
PhDr. Rastislav Frkáň - starosta obce
Kontaktné miesto : Obecný úrad, Ratkovo č.63
Telef. č0908 940306
e-mail: starosta@ratkovo.sk
3. Predmet zákazky : ÚZEMNÝ PLÁN OBCE RATKOVO
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 11
stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Súčasťou predmetu zákazky
je aj vypracovanie krajinnoekologického plánu v rámci prieskumov a rozborov pre Územný plán
obce Ratkovo (ďalej len „ÚPN-O Ratkovo“). Podrobnejšie údaje k predmetu zákazky sú uvedené
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v prílohe „ÚPN-O Ratkovo – Opis predmetu zákazky, rozsah predmetu zákazky a zmluvné
podmienky“.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: do 10.000,- EUR
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je rozdelený na
časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú časť alebo niektoré časti
v rámci predmetu zákazky.
6. Obsah ponuky - uchádzač predloží v ponuke:
6.1. Identifikačné údaje uchádzača.
6.2. Návrh na plnenie kritérií - navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, vyčíslenie DPH a cena
spolu s DPH (u neplatiteľov DPH konečná cena), vypracovaná v súlade s bodom 11.
6.3. Doklad, preukazujúci odbornú spôsobilosť na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Uchádzačom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, odborne spôsobilá na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Ak je uchádzačom právnická osoba, v ponuke záväzne určí hlavného riešiteľa ÚPN-O a
preukáže odbornú spôsobilosť hlavného riešiteľa
kópiou autorského osvedčenia
Slovenskej komory architektov. Ak je uchádzačom fyzická osoba (ako hlavný riešiteľ),
preukáže odbornú spôsobilosť kópiou svojho autorského osvedčenia SKA. Každý uchádzač
môže uviesť iba jedného hlavného riešiteľa.
7. Predpokladané termíny dodania služby :
7.1. Prieskumy a rozbory: do 15.10.2015
7.2 Návrh ÚPN-O: do 5 mesiacov po odovzdaní Zadania pre ÚPN-O (schváleného v OZ)
spracovateľovi.
7.3. Čistopis ÚPN-O: do 2 mesiacov po schválení návrhu ÚPN-O v OZ.
8. Lehota na predloženie ponúk : 03.03.2015 do 14.00 hod.
Písomná ponuka musí doručená na adresu, uvedenú v bode 1.- poštou, osobne, kuriérom alebo
e-mailom na e-mailovú adresu: starosta@ratkovo.sk
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9. Podmienky financovania zákazky:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Podľa platných právnych predpisov môže
obec požiadať o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu časti nákladov na
spracovanie ÚPN-O.
10. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení
neskorších predpisov, týchto súťažných podkladov a ponuky víťazného uchádzača. Víťazný
uchádzač bude vyzvaný k predloženiu Zmluvy o dielo. V predloženej zmluve musia byť
zapracované požiadavky verejného obstarávateľa, obsiahnuté v prílohe "Územný plán obce
Ratkovo - Opis predmetu zákazky, rozsah predmetu zákazky a zmluvné podmienky".
11. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke :
11.1. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky požiadavky, určené verejným
obstarávateľom, určené v prílohe "Územný plán obce Ratkovo - Opis predmetu zákazky,
rozsah predmetu zákazky a zmluvné podmienky".
Uchádzač uvedie ceny za jednotlivé etapy a súčet cien jednotlivých etáp bude tvoriť
navrhovanú zmluvnú cenu za predmet zákazky.
11.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení :
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
11.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu celkom
a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení
ceny.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu
vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
výšky ponukových cien.
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13. 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. Rovnako verejný obstarávateľ
neprijme ponuku s neprimerane nízkou ponúknutou cenou, vzhľadom k rozsahu požadovanej
služby.
Náklady, spojené s účasťou v súťaži, znáša v plnej výške uchádzač.

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta obce
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