Mesto Tvrdošín
027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profilverejneho-obstaravatea
1. Predmet zákazky
Územný plán mesta Tvrdošín, Doplnok č.1 (k.ú. Oravice)
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tvrdošín
Sídlo:
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
zastúpené :
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
IČO:
00 314 901
DIČ :
2020573929
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu :
SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Telefón:
043/5309 023
Fax :
043/532 2107
Kontaktná osoba pre komunikáciu :
Mgr.Vlasta Jančeková - zástupkyňa primátora mesta
Kontaktné miesto : Mestský úrad Tvrdošín, Trojičné nám. 185
Telef. č.: 043 / 530 90 17
e-mail: zastupca@tvrdosin.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa http://www.tvrdosin.sk/
Mesto Tvrdošín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní
3. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je vypracovanie Územného plánu mesta Tvrdošín, Doplnok č.1 (k.ú. Oravice)
- zabezpečenie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle §2a stavebného zákona
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Rozsah zákazky (vyplýva z platného znenia stavebného zákona a vyhl. č.55/2001 Z.z.):
- prípravné práce
- vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente
- návrh doplnku územného plánu mesta - spolupráca pri spracovaní a kontrola úplnosti
dokumentácie
- prerokovanie návrhu doplnku územného plánu mesta s verejnosťou, dotknutými obcami a
právnickými osobami, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi, riešenie rozporov
- zabezpečenie podkladov a ţiadosti o súhlas k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
mesta podľa osobitných predpisov (súhlas so záberom poľn. pôdy a lesných pozemkov,
súhlas orgánu ochrany prírody, súhlas podľa § 25 stavebného zákona)
- vypracovanie návrhu VZN mesta o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie a
príprava podkladov na schválenie doplnku územného plánu v mestskom zastupiteľstve
- registračný list a uloţenie schválenej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28 stav.
zákona

4. Použitý postup verejného obstarávanie :
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – predpokladaná hodnota zákazky je vyššia neţ 1 000 EUR
v spojitosti s § 155 m tohto zákona.
5. Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk :
Profil verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na internetovej
stránke
www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profil-verejnehoobstaravatea
6. Informácia o výsledku hodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia cena celkom v EUR vrátane DPH za
dodanie poţadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR s DPH.
V určenej lehote na predkladanie ponúk do 29.10.2014 do 13.00 hod. boli doručené v elektronickej
podobe tri ponuky.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk :

p.
č.

1.

2.

3.

Obchodné mená
uchádzačov, adresa sídla

Číslo preukazu
OS

Návrh na plnenie
kritéria
Najniţšia cena
v EUR s DPH

Poradie

Ing. Arch. Vlasta Cukrová
Prekáţka 722/1
033 01 Liptovská Hrádok

preukaz o OS,
reg. č. 245

2 720,00 €
nie je plátcom DPH

II.

Ing. Arch. Vladimír Barčiak
Gerlachovská 9
010 08 Ţilina

preukaz o OS,
reg. č. 263

3 276,00 €

III.

Ing. Arch. Eva Zaťková
Oravská Poruba 191
027 54 Veličná

preukaz o OS,
reg. č. 289

2 576,00 €
nie je plátcom DPH

I.

Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. Výsledok
vyhodnotenia ponúk bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle :
www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profil-verejnehoobstaravatea
Úspešným uchádzačom, ako je zrejmé z hore uvedenej tabuľky sa stal uchádzač s poradovým
číslom č. 3 : Ing. arch. Eva Zaťková, Oravská Poruba 191, 027 54 Veličná, preukaz o OS reg.
č. 289, ktorý predloţil cenu ponuky 2 576,00 EUR, uchádzač nie je plátcom DPH.

Odôvodnenie výberu :
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloţenia najniţšej ceny v EUR s DPH na celý predmet
zákazky, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom. Predloţená ponuka splnila všetky poţiadavky
verejného obstarávateľa

Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Tvrdošíne dňa 30.10.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

