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:
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická časť ÚPN
O Tisovec)

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Viď v prílohe č. 1 tejto výzvy
Jedná sa vypracovanie Územného plánu mesta Tisovec, Zmeny a doplnky č. 2 (v
rozsahu textovej a grafickej časti ÚPN O Tisovec)

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 4 000 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 dielo. V zmluve o dielo 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 3.000,- Euro bez DPH a 5
v ľubovoľnej hodnote.
Verejný obstarávateľ požaduje referencie v danom počte, aby mohol overiť
skúsenosti uchádzača s rovnakým/podobným 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 „Tisovec UPD- 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 16.30 h.
d) všetci uchádzači budú bezodkladne informovaní o výsledku verejného
obstarávania.
e) výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená zmluva o dielo, 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

Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Tisovec, Zmeny
a doplnky č. 2“ (ďalej len "ÚPD") vrátane textovej a grafickej časťi

Stručný opis zakázky:
1) vypracovanie ÚPD podľa § 31 SZ v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
2) ÚPD musí obsahovať textovú a grafickú časť v rozsahu zmien a doplnkov obsahu Územného plánu mesta Tisovec v jeho platnej skladbe.
3) ÚPD bude riešiť:
a) vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Bánovo,
b) vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Zbojská,
c) vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Losinec,
d) vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Šťavica.

3

Mesto tisovec

Príloha č. 2
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Objednávateľ:
Obchodné meno:

...

Sídlo:

...

IČO:

...

IČ DPH:

...

ČÚ:conc
Registrácia:

...

Konajúci:

...

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

...

Sídlo:

...

IČO:

...

IČ DPH:

...

ČÚ:
Registrácia:

...

Konajúci:

...
I.
Predmet zmluvy

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný
plán mesta Tisovec, Zmeny a doplnky č. 2 “ (ďalej len „ÚPD“) za podmienok dojednaných
v tejto zmluve.
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(2) ÚPD rieši vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite
Bánovo, vymedzenie plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Zbojská, vymedzenie
plochy obytného územia (rodinné domy) v lokalite Losinec a vymedzenie plochy obytného
územia (rodinné domy) v lokalite Šťavica.
(3) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú ÚPD prevezme, zaplatí za jeho vyhoto venie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.
II.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

(1) ÚPD bude vypracovaná podľa § 31 SZ v súlade s vyhláškou č. 55/2001 Z. z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
(2) ÚPD bude obsahovať textovú a grafickú časť v rozsahu zmien a doplnkov obsahu Územného plánu mesta Tisovec v jeho platnej skladbe.
III.
Spôsob vypracovania predmetu zmluvy

(1) Pri vyhotovení ÚPD bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií vydaných v príslušných konaniach a dojednania podľa tejto zmluvy.
(2) ÚPD bude dodaná objednávateľovi v troch tlačených vyhotoveniach a v jednom
vyhotovení na elektronickom nosiči dát pre prerokovanie. Po prerokovaní bude upravená
ÚPD dodaná objednávateľovi v jednom vyhotovení pre udelenie súhlasu podľa § 25 SZ, po
udelení súhlasu v troch tlačených vyhotoveniach a v jednom vyhotovení na elektronickom
nosiči dát pre uloženie.
(3) V prípade požadovaných viac vyhotovení oproti tejto zmluve, tieto budú fakturované zvlášť na základe objednávky.
(4) Zmeny predmetu zmluvy v priebehu spracovania oproti dojednaným podmienkam ovplyvnia termín odovzdania a cenu ÚPD. Objednávateľ požadované zmeny predmetu
zmluvy zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom k zmluve.
IV.
Čas plnenia

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť ÚPD v termíne do 90 dní od podpisu zmluvy.
(2) ÚPD doručí zhotoviteľ objednávateľovi na adresu Mesta Tisovec.
(3) Predmet tejto zmluvy je splnený odovzdaním ÚPD objednávateľovi v počte dohodnutých vyhotovení a v dohodnutom rozsahu. Za splnenie odovzdania diela sa považuje aj
deň výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na prevzatie diela.
V.
Spolupôsobenie a podklady od objednávateľa

(1) Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi platnú územnoplánovaciu dokumentá ciu, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré obstaral v súvislosti
s predmetom tejto zmluvy pred jej uzatvorením.
(2) Objednávateľ sa zaväzuje počas vyhotovovania diela poskytnúť zhotoviteľovi
najneskôr 7 dní od výzvy potrebnú súčinnosť a odovzdať tomuto dohodnuté podklady.
VI.
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Cena ÚPD a platové podmienky

(1) Cena za vyhotovenie ÚPD je stanovená dohodou zmluvných strán na celkovú
sumu ........ € (slovom ....................... EUR).
a)
b)

(2) Cena je splatná do 10 dní od odovzdania a prevzatia ÚPD
návrh ÚPD vo výške .............. €,
dopracovanie vo výške ........... €.

(3) Cena za dielo neobsahuje správne a iné preukázateľne vynaložené poplatky.
(4) Pri odstúpení od tejto zmluvy zo strany objednávateľa je objednávate ľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi cenu rozpracovanosti, ktorá sa vypočíta vynásobením ceny podielom
skutočne vykonaných prác k hotovému dielu ako celku.
(5) Ak nedôjde k dohode o rozsahu rozpracovanosti a finančného podielu za rozpracovanosť, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie príslušný súd.

VII.
Zodpovednosť

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa tejto
zmluvy a po stanovenú dobu bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, ktorý trval na ich použití aj napriek upozorneniam zhotovite ľa na ich
nevhodnosť.
VIII.
Zmena záväzku

(1) V prípade zmeny záväzku je nutné zmluvu o dielo upraviť dodatkom.
(2) K návrhu dodatku tejto zmluvy sa strany zaväzujú písomne vyjadri ť v lehote
do 7 dní od odovzdania dodatku druhej strane. Po istú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá návrh podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to
obidve strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
IX.
Všeobecné ustanovenia

(1) Možnosti vypovedania tejto zmluvy zo strany objednávateľa alebo zhotovite ľa
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
(2) Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa budú realizovať formou písom ného dodatku alebo zmeny 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.

Tisovec, dňa ........................

Tisovec, dňa ........................
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.................................................................

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

za objednávateľa

za zhotoviteľa
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