Obec Zemplínska Teplica

Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
a predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.
Obec Zemplínska Teplica, pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky na
predmet: „Spracovanie Zmien a doplnkov č.6 spoločného územného plánu obcí Zemplínska
teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica“
uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 zákona zákon o verejnom obstarávaní
s následným využitím doručených informácií pre výber dodávateľa postupom zadávania zákazky
podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Pre daný účel Vám Obec Zemplínska Teplica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) zasiela podklady pre
výpočet a určenie predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky a následne podľa určenia
predpokladanej hodnoty zákazky zabezpečí proces výberu dodávateľa predmetu zákazky.
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia predložených informácií potrebných pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky doručených podľa tejto výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom
rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na
poskytnutie služby preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu zodpovedá
finančnému limitu nižšiemu ako 5 000.- EUR bez DPH, verejný obstarávateľ využije získané
informácie poskytnuté v rámci tohto prieskum trhu pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky
podľa §1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Pre výber zmluvného partnera na poskytnutie predmetu zákazky vyhodnotí predložené informácie cenové ponuky predložené uchádzačmi.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Zemplínska Teplica
Sídlo:
Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová
IČO:
00332194
DIČ:
2020741294
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Telefón:
056 6796222
ocuzteplica@slovanet.sk
E-mail:
zemplinskateplica.sk
Web:
Stránka profilu VO: https://www.zemplinskateplica.sk/-profil-verejneho-obstaravania

2.

Názov predmetu zákazky
„Spracovanie Zmien a doplnkov č.6 spoločného územného plánu obcí Zemplínska
Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica“

3.

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zadávania zákazky je spracovanie Zmien a doplnkov č.6 spoločného územného
plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec
Zemplínska Teplica (ďalej ZaD ÚN-O) podľa požiadaviek obce.
ZaD ÚPN-O spracovať v nasledovnom rozsahu a členení:
A- Návrh ZaD ÚPN-O na prerokovanie podľa §22 (3 elaboráty + 1 xCD)
B- Návrh upravený po prerokovaní ZaD ÚPN-O (1 elaborát + 1 x CD)
C- Čistopis ZaD ÚPN-O (3 elaboráty + 1 x CD)

4.

Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb/ Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71330000-0 Rôzne inžinierske služby
71332000-4 Geotechnické inžinierske služby

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Hodnota: bude určená na základe výsledkov poskytnutých informácií pre určenie
predpokladanej hodnoty zákazky - na základe prieskumu trhu.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalent
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti. Cenovú ponuku
požaduje predložiť na celý predmet zákazky.
Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou cenovej
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia ponúk.

7.

Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia je:
Obec Zemplínska Teplica

8.

Trvanie zákazky alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Termín poskytnutia služieb - stanovený v Zmluve o dielo

9.

Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky/stanovenie ceny celkom za
predmet zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa realizovaného
formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po poskytnutí
jednotlivých častí plnenia (A,B,C), realizovaného na základe podpísanej a zverejnenej
zmluvy o dielo a doručenej objednávky.
Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať doručená
faktúra náležitosti tohto dokladu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

9.

Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena celkom vrátane DPH, čiže cena za celý predmet zákazky vrátane
DPH (jediné kritérium) na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom vrátane DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí
ako úspešnú.

10.

Lehota na predloženie informácií pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky
a cenovej ponuky

Vašu cenovú ponuku Vás žiadame zaslať na adresu: Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad,
Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica najneskôr do 11. 02. 2021 do 09:00 hod
11.

Ďalšie informácie:
Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného formou
výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej
ponuky (ďalej aj ako „uchádzač“) nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne
nároky na vystavenie objednávky na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené
s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov
spojených s jej predložením.

Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
V Zemplínskej Teplici, dňa 03.02.2021
S pozdravom
Mgr. Jozefína Uhaľová
Starostka obce
Prílohy:
príloha č.1 Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –
návrh ceny návrh na plnenie kritéria – predkladá doplnený a podpísaný uchádzač

Príloha č.1
Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –
návrh ceny návrh na plnenie kritéria
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: „Cena celkom za predmet zákazky“.
Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria - návrh ceny na predmet zákazky –
„Spracovanie Zmien a doplnkov č.6 spoločného územného plánu obcí Zemplínska Teplica,
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica“ ako ceny celkom
za celý predmet zákazky – súčet cien za predmet zákazky:
Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača :
Obchodný názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:

áno/nie*

Telefón:
e-mail:
*Oslovený subjekt – hospodársky subjekt uvedie či je / nie je platcom DPH.
Hospodársky subjekt vyhlasuje, že
*nehodiace preškrtnite

Je / nie je platcom DPH *

Návrh na plnenie kritéria – cena celkom za predmet zákazky
Cena celkom
Hodnota
Cena celkom
v eur bez DPH
DPH v eur
v eur s DPH
Cena za celý predmet
zákazky

V ............................ dňa, ..............................................
Za uchádzača:
Podpis oprávnenej osoby uchádzača :
1

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

