
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:Obec Mojzesovo 

 Sídlo:Mojzesovo 494, 941 04 

IČO:00309117 

DIČ: 2021060547 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Čunderlík 

 Telefón: 0903 323 829 

 e-mail: starosta.mojzesovo@gmail.com 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: ÚPN - O Mojzesovo  zmeny a doplnky č. 1 

2.2. Typ zmluvy: zmluva o dielo 

2.3. Platnosť zmluvy:  30. 12. 2019 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky 

        3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obecný úrad Mojzesovo č. 494 

        3.2.  Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky: do  30. 6.  2019 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

   4.1. Spracovanie zmien a doplnkov k ÚPN - O Mojzesovo č. 1,  týkajúce sa : 

Zmena funkčného využitia lokalít v nezastavanom území obce z poľnohospodárskej pôdy na 

individuálnu bytovú výstavbu ( štyri lokality) 

Zmena funkčného využitia lokality v zastavanom území obce z poľnohospodárskej výroby na 

zmiešané územie sklady – občianska vybavenosť  a bývanie ( jedna lokalita) 

Zmena funkčného využitia lokality v zastavanom území obce zo záhrad na individuálnu bytovú 

výstavbu ( jedna lokalita) 

Zmena funkčného využitia lokality v nezastavanom území obce z lesnej pôdy na malú kompostáreň 

do 10 t     ( jedna lokalita). 

Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle zákona č.24/2006 o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

 Pre úspešné spracovanie zmien a doplnkov je potrebné realizovať nasledujúce činnosti: 

• Rokovania s obstarávateľom o koncepcii zmien a doplnkov 

• Príprava materiálov 

• Doplňujúce prieskumy 

• Návrh riešenia 

• Predloženie návrhu pre  posúdenie ( § 25 stavebného zákona) 

• Čistopis 
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Metodicky budú Zmeny a doplnky č. 1 k UPN – O Mojzesovo spracované podľa zákona č. 50/1976       

( stavebný zákon) a v zmysle ustanovení § 12 vyhl. č. 55//2001 v nasledovnej štruktúre: 

• Textová časť v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov, základné údaje 

o zmene ÚPD, prehodnotenie , prípadne úprava pôvodného textu v dotknutých 

kapitolách 

• Grafická časť v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov, výkresy zmien 

a doplnkov v mierke   územného plánu obce v rozsahu jednotlivých zmien 

• Zmena záväzných častí vyplývajúca z navrhovaných zmien a doplnkov 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   do  5.500 .- € 

7. Predkladanie cenových ponúk 

 7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

  7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk: do   21.12.2018  do   11.00 hod.  

 7.3. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa 

názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ, alebo e- mailom . 

  7.4. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Mojzesovo 494, 941 04. V prípade, že 

uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do 

podateľne obecného úradu. e- mailová adresa :  starosta. mojzesovo@gmail.com 

 

8. Lehota viazanosti ponuky 

  8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31. 12. 2019.  

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

 9.1. Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku. 

  9.2. Zálohy nebudú poskytované. 

  9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení prác. Splatnosť faktúry je  10  dní odo 

dňa doručenia faktúry.  

10. Podmienky účasti uchádzačov 

  10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z 

obchodného alebo živnostenského registra).  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

 11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 

 12.1. Ponuka musí obsahovať: - ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou - doklad 

podľa bodu 10. 



 13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia.  

 13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

  13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

  13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

V Mojzesove , dňa:  17. decembra  2018                                       Spracoval: Ing. Jozef ČUNDERLÍK                             

                                                                                                                           starosta obce 

 

Smernica starostu obce č.1/2018  o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre 

zákazky podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jozef ČUNDERLÍK 

                                                                                                                             starosta obce 


