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Č.s.: 619/2020/ocu 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky  

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec Valaská 

Sídlo: Námestie 1. mája 460/8 

IĆO: 00 313 904 

DIČ: 2021170030 

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Neuzerová  

Telefonický kontakt: + 421 48/67 11 512 

e-mail: podatelna@valaska.sk 

 

 

II. Názov zákazky 

Vypracovanie urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“ 

Druh zákazky: služby 

 

III. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky, minimálne 

požiadavky na predmet zákazky 

Spoločný slovník obstarávania (CVP kód): 

7141000-5 Služby týkajúce sa mestskej (územnej zástavby) 

 

Vypracovanie urbanistickej štúdie budú riešiť obytné územie vymedzené 

v Územnom pláne sídelného útvaru Valaská pre výstavbu rodinných domov. 

Urbanistické štúdie spodrobňuje Územný plán sídelného útvaru Valaská a bud 

slúžiť  na vymedzenie koridorov dopravnej a technickej vybavenosti, pre parceláciu 

stavebných pozemkov a podmienky umiestnenia stavieb rodinných domov, ako 

podklad pre územné rozhodovanie. 

Hlavné požiadavky riešenia urbanistickej štúdie sú Obcou Valaská špecifikované 

nasledovne: 

a) Navrhnúť parceláciu v riešenom území; 

b) Priestorové definovanie stavebných plôch na novovytvorených parcelách ako 

maximálny možný obrys zastavanej plochy rodinných domov, vrátane 

organizácie statickej dopravy, 

c) Stanovenie výškového obmedzenia zástavby na riešenom území, 

d) Riešenie dopravnej a technickej vybavenosti riešeného územia pre napojenie 

rodinných domov, 

e) Určenie charakteru oplotenia novovzniknutých pozemkov, 

f) Stanovenie požiadaviek na výsadbu zelene, 
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g) Stanovenie požiadaviek pre architektonicko-priestorové riešenie fasád nových 

rodinných domov s cieľom vytvoriť architektonicky jednotný, štýlovo 

kompaktný  súbor rodinných domov, 

h) Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území. 

 

 

IV. NUTS KÓD 

SK032- Banskobystrický kraj 

 

V. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

VI. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Výsledná PHZ určená podľa § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola 

stanovená vo výške 10 000 EUR bez DPH 

 

VII. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

uzavretie zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

 

VIII. FINANCOVANOE ZÁKAZKY 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky, 

pričom lehota splatnosti faktúry je  30 dní od doručenia faktúry. 

 

IX. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto plnenia: k.ú. Valaská 

Termín plnenia: do 16. 9. 2020 v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 

 

X. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

XI. VYSVETĽOVANIE 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať 

elektronickou formou. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov 

uvedených vo výzve alebo v inej sprievodnej dokumentácii, alebo v inej sprievodnej 

dokumentácii, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 

v lehote na predloženie ponuky, môže záujemca elektronicky (e-milom) požiadať 

verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, 

uvedenú v bode 1 tejto výzvy. Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť 

najneskôr do  10. 8. 2020, do  15.00 h. 
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XII. CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov; 

b) Navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená 

(zokrúhlená) s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

- Sadzba DPH a výška DPH, 

- Navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 

celkom. Na skutočnosť že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

e) Uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto 

výzvy cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené 

s dodaním celého predmetu zákazky; 

f) V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie 

príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného 

obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky 

poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny 

sídla verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené 

s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie 

zahraničného uchádzača; 

g) K prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky 

platný v deň zverejnenia výzvy na súťaž. 

 

XIII. PREDKLADANIE PONUKY 

a) Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené 

v slovenskom alebo v českom jazyku; 

b) Ponuka, tiež doklady v nej predložené musia byť predložené v origináli alebo 

v úradne osvedčenej kópii pokiaľ nie je uvedené inak, a predložené ako sken 

dokumentov a dokladov prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby, 

podatelna@valaska.sk 

 

 

XIV. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY, PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti: 

1. Osobné postavenie podľa § 32 zákona: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f). 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 

obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

Upozornenie: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 

32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
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stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; podľa § 

32 ods. 1 písm. f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

zabezpečiť. 

 

XV. POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY, PREDKLADANIE 

CENOVÝCH PONÚK  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk vo formáte .pdf 

s označením: „Neotvárať – cenová ponuka - Vypracovanie urbanistických 

štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“. 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží tiež Návrh zmluvy v jednom vyhotovení, 

podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač do tohto návrhu zmluvy už uvedie ceny.  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do  14. 8. 2020, do 12.00h. miestneho času. 

 

XVI. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

a) Najnižšia cena: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 

Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

Spôsob hodnotenia: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, do úvahy bude braná celková 

cena s DPH v EUR, v prípade neplatiteľa DPH celková cena v EUR. 

Podľa výšky celkovej ceny v EUR s DPH predmetu zákazky sa určí poradie 

uchádzačov.  

Čiže: 

1. Poradie – uchádzač s najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky, 

2. Poradie – uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou celého predmetu 

zákazky, 

3. Poradie- uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky 

atď. 

Úspešný uchádzač bude ten uchádzač, ktorý bude ma najnižšiu cenu za celý predmet 

zákazky. 

V prípade, ak má uchádzač (zhotoviteľ) sídlo mimo územia Slovenskej republiky 

a je platcom DPH, verejný obstarávateľ (objednávateľ) má povinnosť v zmysle 

platných právnych predpisov SR odviesť daň za uchádzača (zhotoviteľa). 

Keďže celková cena, ktorú verejný obstarávateľ (objednávateľ) zaplatí za predmet 

tejto zmluvy je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je uchádzač (zhotoviteľ) 
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(platca DPH) so sídlom mimo územia SR povinný uvádzať svoju cenu tak, že k nej 

pripočíta 20% DPH. 

 

 

XVII.  MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predkladá ponuku na e-mailovú adresu: podatelna@valaska.sk v lehote 

predkladania ponúk. Označenie predmetu e-mailu ponuky: „Vypracovanie 

urbanistických štúdií „IBV Pod Hrbom, IBV Lipová, Valaská“.  

Heslo: NEOTVÁRAŤ súťaž! 

Za doručenú ponuku v stanovenom termíne sa považuje len ponuka, ktorá je 

doručená najneskôr v termíne predkladania ponúk. 

 

XVIII. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE CENOVÝCH PONÚK 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 17. augusta 2020 od 

14.00hod. v kancelárii starostu obce. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií 

stanovených na vyhodnotenie ponúk. Úspešná bude ponuka na prvom mieste 

v poradí. 

 

XIX. OBHLIADKA MIESTA 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku vymedzeného územia 

, aby si sami overili  a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky. Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu sa 

odporúča záujemcom, aby si vopred dohodli telefonický termín na vykonanie 

obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta bude k dispozícii Ing. Janka 

Pohančaníková (tel. kontakt: 048 67 11 505). Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

idú na ťarchu záujemcu.  
 

XX. Ďalšie informácie 

Vyhodnocovanie bude neverejné. Verejný obstarávateľ oznámi výsledok 

z tohto verejného obstarávania uchádzačom písomne prostredníctvom e-

mailu. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu v prípade, ak 

predpokladaná hodnota zákazky bude vyššia ako finančný limit určený pre zákazku 

s nízkou hodnotou. 

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase 

jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (obchodné meno, 

sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

mailto:podatelna@valaska.sk
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Uvedené informácie predloží úspešný uchádzač ako prílohu k zmluve o dielo 

najneskôr pred jej podpisom. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.  

 

 

 

XXI. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 24. júla 2020 

 

 

 

 

..................................................... 

   Mgr. Peter Jenča, starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY: 

Č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Č. 2 – Opis predmetu zákazky – zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie „IBV Lipová, Valaská“ a zadanie 

pre vypracovanie urbanistickej štúdie „IBV Pod Hrbom, Valaská“ 

Č. 3 – Zoznam poskytnutých služieb - formulár 

Č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo 

Č. 5 – opis hraníc riešeného územia 


