
   Obec Ovčiarsko, Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4 
 

       Telefón:                                                                   e-mail: starostka.ovciarsko@gmail.com 
041 5662 513           www.obecovciarsko.sk 
 

Vybavuje: Darina Ninisová                   Dňa: 16.03. 2015 
  
 

  

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 25/2006 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  týmto vykonáva  prieskum trhu na službu, ktorá nie je bežne 

dostupná na trhu podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre : 

 
„VYPRACOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 

OVČIARSKO“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Ovčiarsko 
IČO:    00648965 
Sídlo organizácie :     Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4 
Internetová adresa:   www.obecovciarsko.sk 
E mail:   starostka.ovciarsko@gmail.com 
Kontaktné miesto:  Obec Ovčiarsko,  Hričovská cesta 16, 010 04 Žilina 4 
Kontaktné osoby:  Mgr. Michal Gondžár 
Telefón :   0917 752 012 
e-mail:    gondzar@verejnyobstaravatel.sk 
 
2.  Druh zákazky. 
Prieskum trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
 
3. Názov zákazky: „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce 
Ovčiarsko“ 
4. Obdobie trvania zmluvy: 01.4.2015 – 31.05.2015 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  5 000,-EUR bez DPH 
6. Obsah predmetu zákazky:  
 

Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ spracovať v nasledovnom rozsahu: 
 

 Prípravné práce obstarávateľa – spracovanie oznámenia o začatí 
obstarávania pre všetky dotknuté orgány, príprava a sumarizácia podkladov 

 Posudzovanie vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie – 
zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 Z.z. 

 Sledovanie spracovania a kontrola prieskumov a rozborov a KEP 

 Spracovanie zadania pre ÚPN – O 

 Prerokovanie zadania pre ÚPN – O 

http://www.obecovciarsko.sk/


 Opätovné prerokovanie a dopracovanie zadania 

 Zabezpečenie súhlasu OÚ a schválenie zadania pre ÚPN – O 

 Sledovanie spracovania a kontrola a prevzatie návrhu ÚPN – O 

 Prerokovanie návrhu ÚPN – O 

 Opätovné prerokovanie návrhu ÚPN – O 

 Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní návrhu ÚPN – O 

 Zabezpečenie dopracovania a preskúmania  návrhu ÚPN – O 

 Schválenie a dopracovanie ÚPN - O 
 

7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 
ktorých sa uvádzajú:   
 
1. Splatnosť faktúr 14 dní. 
2. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
 
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 6 tejto 

výzvy.  
2. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky    

( kópia výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra). 
3. Ponuka uchádzača musí obsahovať požadované doklady.  
 
9. Miesto dodania:  
 

1. Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v časti 1 tejto výzvy. 
 

10. Cena: 
 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. 

 
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa  
 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do dňa 20.03.2015 do 13.00 hod. 
 
13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa  alebo elektronicky na emailovú  adresu obce uvedenú 
v záhlaví tejto výzvy. 

2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne ,  vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
 označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže 

„ÚZEMNÝ PLÁN“ 
 



3. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku elektronicky, je povinný predložiť vyplnenú cenovú 
ponuku naskenovanú s podpisom štatutára alebo oprávnenej osoby a  s odtlačkom 
pečiatky.   

 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia cena 

2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa. 

3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
15. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa  20.03.2015 o 13.30 hod. 
 
      
 

 
                             Darina Ninisová                    
                                         starostka obce 


