VÝZVA
na predloženie ponuky
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Demänovská Dolina
Štatutárny zástupca:
Mgr. Ľubomíra Klepáčová – starostka obce
Sídlo organizácie:
Demänovská Dolina 258, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
00315168
Kontaktná osoba:
Richard Bros
Telefón:
+421 903 503 418
Email:
prednosta@demanovskadolina.info
2. Druh zákazky: podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
3. Názov zákazky:
Spracovanie architektonicko – technickej štúdie časti M1, územného plánu obce Demänovská
Dolina, dodatku ÚPN – O číslo 2.
4. Opis zákazky:
Spracovanie architektonicko – technickej štúdie časti M1, územného plánu obce Demänovská
Dolina, dodatku ÚPN – O číslo 2.
Pre účely:
• hmotovo – priestorového riešenia objektov
• funkčného využitia plôch a objektov
• návrh technickej a dopravnej infraštruktúry
• návrh krajinného riešenia a vizuálnych impaktov
• návrh začlenenia predmetnej zóny do celkového
▪ urbanistického riešenia
▪ územnoplánovacieho riešenia obce Demänovská Dolina
• špecifikácia potrebných kapacít pre:
▪ zásobovanie vodou
▪ odvod kanalizácie
▪ plynofikácia lokality
▪ napojenie lokality na VN a NN
▪ statickú a dynamickú dopravu
• kvalifikácia plôch určených pre odlesnenie
• vyhodnotenie (predbežné) cien primárnej dopravnej a technickej infraštruktúry
• celková charakteristika predmetnej lokality podľa UPNO obce Demänovská Dolina
• IBV a HVB – navrhnúť vhodný podiel funkcií a spolu zosúladiť s neprevládajúcimi funkciami
pre služby obyvateľstvu a cestovného ruchu do maximálneho pomeru 15% zo zastavanej
plochy

5. Miesto a spôsob dodania diela:
Obecný úrad Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 258
031 01 Liptovský Mikuláš
6. Rozsah predmetu zákazky: podľa Opisu uvedeného v bode 4
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
16.660 EUR bez DPH.
8. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Verejný obstarávateľ' požaduje predložiť cenu, rozdelenú na návrh a čistopisy dokumentácie.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa.
10.Trvanie zmluvy: do 31.12.2018.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
12. Podmienky účasti uchádzačov:
• Osobné postavenie - oprávnenie poskytovať služby
• Návrh ceny celkom, vrátane DPH
13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode a v príslušnom bode
súťažných podkladov
14. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením :
Áno. Dodať kópiu autorizačného osvedčenia.
15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy:
Áno - zodpovednú osobu, telefonický a e-mailový kontakt
16. Obhliadka miesta realizácie diela:
Je možná na základe tel. dohovoru.
17 Lehota na predkladanie ponúk:
21.03.2017 do 12:00 hod.
18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- kontaktné miesto uvedené v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorene obálke označenej heslom
„NEOTVÁRAŤ SÚŤAŽ M1“

19 . Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena, t. j. ponuková cena v € vrátane DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý
predmet zákazky spolu = 100 %. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami
všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podkladom pre určenie úspešného uchádzača.
Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie
poradové miesto).
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
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.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:00 hod. do 15:30 hod.
21. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ je neplatcom DPH.

V Demänovskej Doline, dňa 13.03.2017

Mgr. Ľubomíra Klepáčová
Starostka obce

