OBEC BAČKOVÍK
Bačkovík 41, 044 45 Košice – okolie

044 45 Košice
– okolie
Výzva na
predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Názov zákazky: „Územný plánu obce Bačkovík“ (ďalej ÚPN-O)
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Bačkovík
Zastúpený: Mgr. František Korečko – starosta obce
Adresa: Obecný úrad Bačkovík 41, 044 45 Bidovce
IČO: 00323934
DIČ: 2021235788
Tel: 0908 096 671
e-mail: obecny.urad@backovik.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
3. Predmet zákazky: Spracovanie
„Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce –
Zmeny a doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík“ (ďalej len ZaD 03)
v zmysle Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb. poriadku podľa § 30 , odst. 4.
4. Druh zákazky: služby
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
6. Podmienky účasti:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a neexistencia dôvodu na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f). Uchádzač uvedené deklaruje v čestnom vyhlásení – príloha č. 3 .
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie Územného plánu obce- Zmeny a doplnky 03, ktorý bude
vypracovaný v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku podľa § 7,
8 , 9, 11 a 12 a v zmysle súvisiacich predpisov a Vyhlášky MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii v nasledujúcich etapách:
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7.1. Návrh ZaD 03,
7.2. Čistopis ZaD 03.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71400000-2 − Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a
architektonické služby
9. Termín poskytnutia služby: do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
10. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)
11. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: podľa výkazu výmer
12. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Bačkovík, Obecný úrad Bačkovík 41, 044 45
Bidovce
13. Variantné riešenie: neumožňuje sa
14. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov formou bezhotovostného
platobného styku. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Na
plnenie predmetu zmluvy verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu.
15. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 10. 11. 2022 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Bačkovík, Obecný úrad Bačkovík 41, 044 45 Bidovce
alebo e-mailom na: obecny.urad@backovik.sk
16. Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo elektronicky na
vyššie uvedený email s rovnakým označením súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame
predložiť v podpísanom scan formáte v pdf., alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred
zmenou jej obsahu.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
„Územný plán obce Bačkovík – ZaD 03“ „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“

Telefón: 0904 848 904 | E-mail: obecny.urad@backovik.sk | Web: www.backovik.sk |IČO: 00 323 934

2

OBEC BAČKOVÍK
Bačkovík 41, 044 45 Košice – okolie

044 45 Košice – okolie
17. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a
rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná
cena celkom.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31. 03. 2022
19. Obsah ponuky:
Identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 1)
Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2)
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3)
20. Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 10. 11. 2022 o 12:15 hod.
Miesto: Obecný úrad Bačkovík
21. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa resp. iných zdrojov
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
−

−

−

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora,
Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, resp. úspešný uchádzač od uzavretia
zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí.

V Bačkovíku, 3. 11. 2022

Mgr. František Korečko – starosta obce
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Dátum zverejnenia Výzvy: 3. 11. 2022
Miesto zverejnenia Výzvy: www.backovik.sk
Prílohy:
-

Identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 1)
Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2)
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3)
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Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača
Verejný obstarávateľ: Obec Bačkovík, Obecný úrad Bačkovík 41, 044 45 Bidovce
Názov zákazky: „Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a
doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík“
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Obchodné meno uchádzača (obchodné meno
uvádzať rovnako vo všetkých formulároch):
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca uchádzača:
Kontaktná osoba uchádzača pre tento postup
VO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

V ....................................... dňa ............................

.................................................................
meno priezvisko
podpis a odtlačok pečiatky
Pozn.:
V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov dotazník vyplní každý člen skupiny.
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Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so
zabezpečením predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ: Obec Bačkovík, Obecný úrad Bačkovík 41, 044 45 Bidovce
Predmet zákazky: Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a
doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík“
Identifikačné údaje uchádzača:
- názov (obchodné meno): ...
- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ...
- IČO: ...
- Telefónne číslo: ...
- Email: ...
Popis:
Územný plán obcí
Bačkovík, Boliarov,
Kecerovský Lipovec,
Mudrovce – Zmeny a
doplnky č. 03 v k.ú.
obce Bačkovík“
Návrh územného
plánu obce
Čistopis územného
plánu obce
Cena spolu

Cena bez DPH
v EUR

DPH v EUR

Cena s DPH
v EUR*

* pre neplatcu DPH je to konečná cena
Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so
zabezpečením predmetu zákazky.
Som/Nie som platcom DPH*
(*Nehodiace sa prečiarknuť!)

V .................................... dňa: .....................
............................................................
meno, priezvisko
podpis a odtlačok pečiatky
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Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie uchádzača
Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača: (obchodné meno/názov uchádzača)

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že
-

-

-

-

ku dňu predkladania ponúk na predmet zákazky s názvom: Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov,
Kecerovský Lipovec, Mudrovce – Zmeny a doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík“ spĺňam podmienky
účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), teda:
- som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré
sú predmetom zákazky,
- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
poznám definíciu konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO a budem bezodkladne informovať verejného
obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla
viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
cena predmetu zákazky je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky,
všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a
úplné,
v tomto postupe verejného obstarávania predkladám iba jednu ponuku,
bez výhrad súhlasím s podmienkami určenými vo výzve na predloženie ponuky,
som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia,
doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním môže verejný
obstarávateľ spracovávať v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V……………………...........……, dátum: …………………………………..

Podpis:
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