
Výzva
zákazka s nízkou hodnotou

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby - obstaranie odborne spôsobilej osoby 
pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie:

„Územný plán mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky č. 1 - aktualizácia“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: 
Sídlo 
Obec (mesto): 
PSČ:
Ulica:
Zastúpené:

Mesto Nová Baňa

Mesto Nová Baňa
968 26 Nová Baňa
Námestie slobody č. 1
Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta

ICO: 00320897
DIČ: SK 202111455
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bank. spojenie: VÚB , a.s.
Stránkové hodiny v podateľni počas stránkových dní v čase od 8.00 hod. do 15.30 
hod.(nestránkový deň štvrtok)
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 
predpisov
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Janka Šeclová 
Telefón: 045 6782875, E-mail: seclova@novabana.sk

2. Typ zmluvy: mandátna zmluva
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto, Mestský úrad Nová Baňa
4. Opis predmetu zákazky: poskytnutie služby - obstaranie odborne spôsobilej osoby pre 

obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky 
č. 1 - aktualizácia“. Obstarávateľské výkony sú rozdelené do nasledovných etáp:
Prípravné práce obstarávateľa, skompletizovanie podkladov- vypracovanie zoznamu dotknutých 
subjektov, oznámenie o začatí obstarávania, vyhodnotenie podnetov na riešenie ÚPD, vyhodnotenie 
podkladov a stanovenie záväznosti
Vypracovanie oznámenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
Sledovanie spracovania, kontrola a prevzatie Návrhu ÚPN
Prerokovanie návrhu ÚPN - oznámenie o prerokovaní návrhu, prerokovanie s dotknutými subjektmi 
a s verejnosťou
Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní Návrhu ÚPN 
Zabezpečenie dopracovania a preskúmania ÚPN 
Schválenie a dopracovanie ÚPN ukončenie prác
Predpokladaná hodnota zákazky : 4 900,- bez DPH

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: na celý predmet zákazky
6. Variantné riešenie sa neumožňuje
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: v priebehu 2 rokov ( 2018-2019)
8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:

a/ dňa 10.7.2018 do 15.30 hod. stredoeurópskeho času
b/ doručenie osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením súťaž „OSO pre ÚP mesta 
Nová Baňa“ - Neotvárať“ na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Nová Baňa, Námestie 
slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa
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Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi 
a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách
Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh zmluvy; ten verejnému obstarávateľovi 
predkladá len úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné 
z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na predloženie návrhu zmluvy a na rokovanie 
o zmluvných podmienkach a uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude 
vyhodnotená ako 2. v poradí.
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 
podklady sa preto neposkytujú.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta
Nová Baňa na roky 2018, 2019, formou bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 
kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu. Výkony budú fakturované po ukončení každej etapy podľa kalkulácie 
na základe samostatnej faktúry za každú ukončenú etapu prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje 
žiaden preddavok.

10. Podmienky účasti:
• fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky
• fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti 

Ďalšie podmienky účasti: vyžadujú sa
• predloženie zoznamu splnených zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru, ktorých 

predmetom je poskytnutie služby OSO pre obstaranie UPN uskutočnených za obdobie rokov 
2013-2017 pre obce a mestá

• podmienkou účasti je predloženie aspoň 5 zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru - 
spracovanie do „formuláru A“.

Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie dokladov o odbornej spôsobilosti a zoznamu splnených zmlúv

11. Spôsob určenia ceny: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Ak uchádzač je platcom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení zmluvná cena bez 
DPH, sadzba DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie platiteľom DPH, upozorní 
v ponuke. Zmluvná navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené 
s predmetom zákazky. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie
ponúk.

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Víťazom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhol najnižšiu cenu za poskytnutie služby 
predmetu zákazky ako celku vrátane DPH.

13. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená alebo ak ceny v ponukách 
presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky.

V Novej Bani, dňa 28.6.2018

Mgr.
Pi

rT^a vrán 
itor mesta



Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „OSO pre obstaranie ÚP mesta Nová Baňa“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č.: e-mail:

Návrh plnenia kritérií
1, Prípravné práce obstarávateľa, skompletizovanie podkladov- vypracovanie zoznamu dotknutých 

subjektov, oznámenie o začatí obstarávania, vyhodnotenie podnetov na riešenie ÚPD, vyhodnotenie 
podkladov a stanovenie záväznosti

Cena za bod 1) bez DPH ....................................................
Vypracovanie oznámenia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
Cena za bod 2) bez DPH ....................................................
Sledovanie spracovania, kontrola a prevzatie Návrhu ÚPN

Cena za bod 3) bez DPH ....................................................
Prerokovanie návrhu ÚPN - oznámenie o prerokovaní návrhu, prerokovanie s dotknutými subjektmi 
a s verejnosťou
Cena za bod 4) bez DPH .........
Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní Návrhu ÚPN

Cena za bod 5) bez DPH .........
Zabezpečenie dopracovania a preskúmania ÚPN

Cena za bod 6) bez DPH .........
Schválenie a dopracovanie ÚPN ukončenie prác

Cena za bod 7) bez DPH .......

Cena za predmet zákazky
predstavuje súčet cien za bod 1) a bod 7)

Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

Fax:

dňa:........................................................

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutámeho/nych zástupcu/ov

V



Formulár “A”

Zoznam splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky

Názov zmluvy.............................................................................................................

Miesto plnenia zmluvy............................................................................................

Zmluvná strana..........................................................................................................

Dátum uzavretia zmluvy...........................................................................................

Sídlo zmluvnej strany

Obec (mesto): ............................................................ PSČ :

Ulica :.......................................................................... Číslo :

Osoba odberateľa (zmluvnej strany) poverená poskytnutím informácií:

Meno a priezvisko: Telefón:
Email:

Meno a priezvisko štatutárneho/nych zástupcu/ovo Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutámeho/nych 
zástupcu/ov


