Mesto tisovec

ZADÁVANIE ZÁKAZKY PRIESKUMOM TRHU
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/služba/

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Mesto Tisovec
Adresa organizácie: Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
IČO: 00319155
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Mešková
E-mail: katarina.meskova@tisovec.com
Miesto pre získanie viac informácií, komunikáciu a doručenie ponúk:
Mesto Tisovec
Ing. Ivan Kokavec
Nám. Dr. V. ClementisA 1
980 61 Tisovec
e-mail: ikokavec@tisovec.com
mobil: 0902255661

2.

Názov predmetu zákazky:
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Viď v prílohe č. 1 tejto výzvy
Jedná sa o obstaranie územnoplánovacej dokumentácie podľa požiadaviek
obstarávateľa.

4.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa – mesto Tisovec

5.

Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 1 000 EUR bez DPH.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie je možné predložiť variantné riešenia.

8.

Lehota dodania predmetu zákazky, alebo lehota pre skončenie zákazky:
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Najneskôr do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, Verejný obstarávateľ uzavrie
s úspešným uchádzačom zmluvu o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie.
V zmluve o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie je vymedzený presný termín
dodávky predmetu zákazky.
9.

Podmienky účasti uchádzačov, predloženie dokladov:
a. Záujemca/Uchádzač predloží Doklad o oprávnení poskytovať službu - môže byť
kópia (podľa predmetu zákazky).
b. referencie v zmysle § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov za predošlé tri roky, pričom verejný obstarávateľ požaduje min. 6
referencií, z toho min. jedna by mala byť v hodnote 1.000,- Euro bez DPH a 5
v ľubovoľnej hodnote.
Verejný obstarávateľ požaduje tento počet referencií za účelom preukázania
skutočnosť, že uchádzač má skúsenosti s podobným/rovnakým typom zákazky.

12.

Lehota na predkladanie ponúk:
Do 04.11.2014 do 09.00h poštou/osobne na adresu Mesto Tisovec, Nám. Dr. V.
Clementisa 1, 980 61 Tisovec. V prípade osobného doručenia odporúčame dohodnúť
si termín aspoň deň vopred telefonicky na 0902255661.

13.

Kritériá na hodnotenie ponúk :
Ponuky budú vyhodnotené podľa nasledovných kritérií: najnižšia celková cena za
celý predmet zákazky s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH, je potrebné
aby to uviedol vo svojej cenovej ponuke.

14.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) uchádzač predkladá ponuky v nepriehľadnej obálke, na ktorú uvedie sídlo a názov
organizácie verejného obstarávateľa, svoje sídlo a názov ako uchádzača a obálku
označí heslom „obstaranie UPD Tisovec - Neotvárať“.
b)verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám na obstarávanú službu.
c) otváranie ponúk sa uskutoční dňa 04.11.2014 na MsÚ so sídlom Nám. Dr. V.
Clementisa 1, Tisovec o 16.00 h.
d) všetci uchádzači budú bezodkladne informovaní o výsledku verejného
obstarávania.
e) výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená zmluva o obstaraní
územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude zaslaná úspešnému uchádzačovi.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
v zmysle platných právnych predpisov.

Dátum: 23.10.2014

Primátor
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
OPIS PREDMETU ZAKÁZKY

Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Stručný opis zakázky:
Zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie:
„Územný plán mesta Tisovec Zmeny a doplnky č. 2“ (ďalej len "ÚPD") v rozsahu podľa
ustanovení § 19a až 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon, ďalej len "SZ").
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Príloha č. 2
Z M L U V A
O OBSTARANÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
(Mandátna zmluva)

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Mandant :
Obchodné meno:

...

Sídlo:

...

IČO:

...

IČ DPH:

...

ČÚ:conc
Registrácia:

...

Konajúci:

...

(v texte Zmluvy len ako „Objednávateľ“)
a
Mandatár:
Obchodné meno:

...

Sídlo:

...

IČO:

...

IČ DPH:

...

ČÚ:
Registrácia:

...

Konajúci
I.
P r e d m e t
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(1) Predmetom tejto zmluvy je na základe objednávky mandanta zabezpe čenie
všetkých činností súvisiacich s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie: „Územný plán
mesta Tisovec Zmeny a doplnky č. 2 “ (ďalej len "ÚPD") v rozsahu podľa ustanovení § 19a
až 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon, ďalej len "SZ").
(2) Mandatár sa zaväzuje, že podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záuj mami zabezpečí realizáciu všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, v termínoch
podľa dohody zmluvných strán nasledovne :
a)

dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD
počas prác na návrhu,

b)

prerokovanie návrhu ÚPD, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok včítane podania
žiadosti o posúdenie návrhu na okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky podľa §
25 ods. 1 SZ
1.
oznámenie prerokovania v termíne do 5 dní od dodania návrhu ÚPD,
2.
žiadosť podľa § 25 ods. 1 SZ v termíne do 10 dní od obdržania určených
dokladov,

c)

vypracovanie podkladov pre schválenie ÚPD
v termíne do 20 dní od dodania stanoviska okresného úradu, odbor výstavby a bytovej
politiky,

d)

dohľad nad dopracovaním ÚPD, zabezpečenie jeho overenia a uloženia podľa § 28 SZ
v termíne do 20 dní od dodania dopracovaného ÚPD.

(3) Mandant sa zaväzuje vyplatiť mandatárovi dohodnutú odmenu a uhradiť ná klady, ktoré nie sú v odmene zahrnuté.
II.
P o d m i e n k y

a

s p ô s o b

r e a l i z á c i e

(1) Mandatár bude zabezpečovať úlohy súvisiace s realizáciou tejto zmluvy pro
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa ustanovenia § 2a SZ.
(2) Mandant sa zaväzuje predložiť mandatárovi všetky doklady s vecou súvisiace
a zaväzuje sa, že bude mandatára informovať o všetkých zmenách zo strany mandanta,
ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu zmluvy.
(3) Mandatár sa zaväzuje, že oznámi mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistí pri
zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na pokyny mandanta.

(4) Mandant dáva touto zmluvou plnú moc pre mandatára na zabezpečenie všet kých úkonov s vecou súvisiacich v jeho mene.
III.
V ý š k a

a

s p l a t n o s ť

o d m e n y

(1) Odmena za realizáciu predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán na celkovú sumu ............... € (slovom ............... eur).
(2) Odmena je splatná po čiastkach, vždy do 10 dní od ukončenia prác na danej
etape činnosti za obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, takto :
a) dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD, jeho prerokovanie, vyhodnotenie stanovísk a pri pomienok včítane pokynov zhotoviteľovi pre dopracovanie návrhu
odmena vo výške ........... €,

b) dodanie podkladov pre schválenie ÚPD včítane stanoviska okresného úradu, odbor vý stavby a bytovej politiky
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odmena vo výške ........... €,
c) dohľad nad dopracovaním ÚPD, zabezpečenie jej overenia a uloženia
odmena vo výške ........... €.

(3) V odmene je zahrnuté jedno ústne prerokovanie konceptu ÚPD a jedno ústne
prerokovanie návrhu ÚPD s dotknutými orgánmi a organizáciami.
(4) V odmene nie sú zahrnuté náklady na obstaranie podkladov, poštovné
a správne poplatky, doprava; tieto budú účtované osobitne.
(5)

V odmene nie je zahrnuté obstarávateľom vyžiadaná účasť na rokovaní orgá nov obce alebo na inom rokovaní, ktoré bude účtované paušálnou sadzbou ....... €
(slovom ........... eur) za každé samostatné rokovanie.

(6) V odmene nie je zahrnuté riešenie rozporov s dotknutými orgánmi (§ 136 SZ),
ktoré bude účtované paušálnou sadzbou ........ € (slovom ........ eur) za každé samostatné
rokovanie.
(7) V odmene nie je zahrnuté opätovné prerokúvanie pripomienok, ktoré neboli
zohľadnené (§ 22, ods. 7 SZ), toto bude účtované paušálnou sadzbou ........ € (slovom ..........
eur) za každú osobu, s ktorej pripomienky boli navrhnuté na zamietnutie.
(8) Náhrada nákladov je splatná vždy so splatnosťou čiastkovej odmeny podľa
ods. 2, v preukázanej výške ku dňu ich splatnosti.

IV.
Z á v e r e č n é

u s t a n o v e n i a

(1) Možnosti vypovedania tejto zmluvy zo strany mandanta alebo mandatára sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
(2) Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa budú realizovať formou pí somného dodatku po vzájomnej dohode zmluvných strán.
(3)

Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

(4)

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom dostane
každá zmluvná strana.

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

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

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

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

za mandanta

za mandatára
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