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Mesto Dudince , IČO: 00319902, (ďalej len „zadávateľ“)  v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.  

( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky  

v prieskume trhu (ďalej len „cenovej ponuky“) s názvom:  

„Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania Územného plánu Mesta Dudince“. 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA : 

Názov : Mesto Dudince  

Sídlo : Okružná 212, 962 71  Dudince 

IČO : 00319902 

Štatutárny zástupca : PaedDr. Dušan Strieborný- primátor mesta  

Kontaktná osoba : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor  mesta  

Telefón : 045 55 83 112 

Email : primator@dudince-mesto.sk 

  

 2. PREDMET ZÁKAZKY A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 

Predmetom zákazky je poskytnúť službu súvisiacu so zabezpečením obstarania Územného plánu 

mesta Dudince , s názvom „Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania Územného plánu mesta 

Dudince“. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 900,00 EUR bez DPH. 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je poskytnúť službu súvisiacu so zabezpečením obstarania Územného plánu 

mesta Dudince  v rozsahu: 

• oznámenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 

• prerokovania zadania územného plánu  

• vyhodnotenie pripomienok a príprava podkladov pre posúdenie zadania na 

nadriadenom orgáne územného plánovania 

• oznámenie prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie 

• vyhodnotenie pripomienok a vypracovanie súborného stanoviska 

• oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

• vyhodnotenie pripomienok a príprava podkladov pre posúdenie návrhu na príslušnom 

orgáne územného plánovania 

• uloženie územnoplánovacej dokumentácie 

Predpokladané obdobie realizácie: Začatie: 3Q-4Q/2016 

Hlavné miesto dodania služieb: Administratívne územie mesta Dudince  ( katastrálne územie  
Dudince, katastrálne územie  Merovce) 
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Číselný kód podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Služby týkajúce sa vypracovania mestskej 
71400000-2 (územnej) zástavby (územné 
plánovanie) a architektonické služby 

4. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

Medzi zadávateľom a zhotoviteľom bude uzatvorená mandátna zmluva . 

5. PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač v rámci svojej ponuku predloží: 

A) Doklad o oprávnení podnikať - fotokópia. 

B) Čestné vyhlásenie, ktoré je súčasťou Prílohy A, že uchádzač spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.   

6. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

7. CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY. 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cena je 

sumárna pre celý rozsah predmetu zákazky a bude vyčíslená bez DPH; s DPH; a DPH.                

Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, upozorní na túto skutočnosť vyhlásením „Nie 

som platcom DPH“. 

8. KRITERIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena v Euro s DPH za celý predmet zákazky (pri platcoch 

DPH), resp. cena celkom (pri neplatcoch DPH). Ponuka s najnižšou cenou v Euro s DPH, resp. 

celkom bude vyhodnotená ako úspešná. 

9. POKYNY NA ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY. 

Obsah ponuky na ktorom zadávateľ trvá: 

• Ponuka podľa Prílohy A tejto Výzvy na predloženie ponuky - podpísaná uchádzačom, 

vrátane čestného prehlásenia. 

• Doklad o oprávnení dodávať službu - fotokópia. 

10. JAZYK CENOVEJ PONUKY 

Všetky dokumenty, týkajúce sa predkladanej cenovej ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom 

alebo českom jazyku.

Cenovú ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke do 25.7.2016 do 12:00 hod., a to 

osobne, alebo poštou (uvedenú v časti 1. tejto Výzvy na podloženie cenovej ponuky) s označením 

„Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania Územného plánu mesta Dudince, CENOVÁ 

PONUKA - NEOTVÁRAŤ.” 



11. PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
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12. UPOZORNENIE 

Zadávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky, ktoré nebudú vylúčené vyhodnotí na 

základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle 

všetkým uchádzačom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí ponuky. 

V Dudinciach, dňa 11.7.2016 

 

 

 

       PaedDr. Dušan Strieborný   
        primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Príloha A - Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Cenová ponuka
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Príloha A - Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

CENOVÁ PONUKA 

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku s 

názvom: „Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania Územného plánu mesta Dudince“ a 

vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s 

podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a predkladáme nižšie uvedenú 

cenovú ponuku. 

Názov uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO uchádzača: 

Email uchádzača: 

Tel. uchádzača: 

 

 

 

 

 

 

V ........................................ , dňa ............................   ..................................................... 
podpis a pečiatka, uchádzača 

 

 

 

Príloha č. 1 k Cenovej ponuke: Doklad o oprávnení poskytnúť službu - fotokópia. 
v 

Cenová ponuka uchádzača - uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 
Názov predmetu zákazky MJ Počet MJ Cena za MJ v 

Euro 

Cena za položku v 

Euro 

Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania Územného 

plánu mesta Dudince  

súbor 1   

CENA SPOLU ZA ZÁKAZKU  

Cenová ponuka uchádzača - uchádzač, ktorý je platcom DPH 
Názov predmetu zákazky MJ Počet 

MJ 
Cena za MJ 

v Euro bez 

DPH 

Cena za 

MJ v 

Euro s 

DPH 

/20%/ 

Cena za 

položku v 

Euro bez 

DPH 

Cena za 

položku v 

Euro s DPH 

/20%% 

Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania 

Územného plánu mesta Dudince  

súbor 1     

CENA SPOLU ZA ZÁKAZKU v Euro bez DPH  xxxxxxx 

CENA SPOLU ZA ZÁKAZKU v Euro s DPH xxxxxxx  
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Čestné vyhlásenie k Prílohe A - Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

Názov uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO uchádzača: 

Email uchádzača: 

Tel. uchádzača: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami, ktoré určil zadávateľ vo Výzve na predkladanie 

ponúk pre zadávanie zákazky s názvom „Služba súvisiaca so zabezpečením obstarania 

Územného plánu mesta Dudince“. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplne. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovať podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

4. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti, a to v plnom rozsahu, v súlade s ustanovením 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 438/2015 Z.z.                          

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

podpis a pečiatka, uchádzača 


