Výzva na predkladanie ponúk
Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Základné informácie :
1. Predmet zákazky
Územný plán 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.
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
Kontaktná osoba pre VO : Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Email :
jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa :
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
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prerokovanie návrhu doplnku územného plánu mesta s verejnosťou, dotknutými
obcami a právnickými osobami, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi, riešenie
rozporov
zabezpečenie podkladov a žiadosti 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 uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie podľa § 28
stav. zákona

4. Požadované doklady:
kópia preukazu odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a
územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov. Víťazný uchádzač sa pri podpisovaní zmluvy preukáže platným
dokladom o odbornej spôsobilosti - originálom preukazu alebo jeho overenou kópiou.
5. Predpokladaný termín ukončenia prác : jún 2015
6. Lehota na predloženie ponúk : 29.10.2014 do 13.00 hod.
Písomná ponuka musí doručená v uzatvorenej obálke na adresu, uvedenú v bode 1. poštou, osobne, kuriérom alebo e-mailom na adr.: zastupca@tvrdosin.sk
7. Podmienky financovania zákazky:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov mesta.
8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najvýhodnejšia ponuka.
Cena zákazky bude uvedená bez DPH, aj vrátane DPH. Ak navrhovateľ nie je platiteľom
DPH, uvedie túto skutočnosť v návrhu.
9. 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
- Náklady, spojené s účasťou v súťaži, znáša v plnej výške uchádzač
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
V Tvrdošíne dňa 22.10.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta
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