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Vec:  

Výzva na poskytnutie služby s názvom - Vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN obce Jovsa  

__________________________________________________________________________________  

 

 Obec Jovsa, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. zákona č.343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „osoba podľa § 8 ZVO“) plánuje zadať zákazku podľa § 117 zákona o verejnom  

obstarávaní – poskytnutie služby. 

 

Názov predmetu zákazky:  

Vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Jovsa  

 

Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je vypracovanie ZaD č. 2 Územného plánu obce Jovsa  (ďalej len „ÚPN-O“) 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon „). 

Podrobný opis predmet zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tohto oslovenia – Opis predmetu zákazky 

a spôsob určenia ceny.    

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

71410000-5 – služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) 

 

Touto cestou si vás dovoľujeme požiadať o predloženej cenovej ponuky (vzor v prílohe č. 2 tohto 

oslovenia) na vyššie uvedený predmet zákazky.  

 

Lehota na predloženie ponuky: 11.02.2021 do 15.00 hod. 

Spôsob predloženia ponuky:  

- elektronicky na emailovú adresu: jovsa@obecjovsa.sk  

- poštou na adresu verejného  obstarávateľa uvedenú v záhlaví oslovenia alebo  

- osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví oslovenia 

- označenie heslom: ÚP - neotvárať 

Pokyny na zostavenie cenovej ponuky – cenová ponuka má obsahovať:   

1– Opis predmetu zákazky 

2 - Cenová ponuka 

 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2021 

 

Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 

 

         Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy 

- prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely výpočtu a určenia predpokladanej 
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hodnoty zákazky na zhotovenie diela preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu 

zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou a zároveň je nižšia ako  6000,00 € bez DPH, 

verejný obstarávateľ využije získané informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci 

tohto prieskumu trhu pre postup zadávania zákazky podľa § 117 ZVO. Výber zmluvného partnera na 

plnenie predmetu zákazky a vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú 

požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou na plnenie predmetu zákazky a na využitie predloženej cenovej 

ponuky pre daný účel oslovený záujemca – uchádzač jednoznačne v Prílohe č. 2 tejto výzvy vyjadrí 

súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou. 

 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na 

požadovaný predmet zákazky. 

                                                                                          

 

         Mgr. Ľubica Čornejová,v.r. 

            starostka obce 

 

Príloha:  

1– Opis predmetu zákazky 

2 - Cenová ponuka 
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Príloha č. 1 k osloveniu – opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny  

 

Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny  

 

Miesto poskytnutia služby   Obec Jovsa  

Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je vypracovanie ZaD č. 2 Územného plánu obce Jovsa v zmysle zákona 

č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ stavebný zákon „). 

ZaD č.2 ÚPN-O budú pozostávať z vypracovania: 

- Doplnenie plochy bývanie pre rodinné domy  

- Doplnenie plochy zberného dvora a kompostoviska . 

- Vypustenie PHO cintorína. 

- Doplnenie hranice povodňového ohrozenia  

- Premietnutie požiadaviek z nadriadenej ÚPN VÚC Košického kraja  

Zároveň verejný obstarávateľ požaduje počas spracovávania ÚPN - O a súvisiacich dokumentov od 

spracovateľa:   

- zabezpečenie výkladu riešenia dokumentácie ÚPN-O a jeho účasť na verejnom prerokovaní 

Návrhu riešenia,  

- súčinnosť spracovateľa s verejným obstarávateľom pri vyhodnocovaní výsledkov 

prerokovania a v schvaľovacom  procese,  

Dokumentácia ZaD č.2 ÚPN-O sa požaduje dodať:  

- v tlačenej podobe návrh:        4x kompletnú dokumentáciu,  

- v elektronickej podobe :         kompletná dokumentácia ÚPN-O  1x CD  

                                               (textová a  grafická časť  - súbory  PDF (JPG). 

Termín poskytnutia služby:: návrh riešenia do 11/2021 

Predloženie variantných riešení: 

Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia 

ponúk 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
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Príloha č. 2 k osloveniu - cenová ponuka 

 

 

CENOVÁ PONUKA 
_____________________________________________________________________ 
 

Názov zákazky: Vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Jovsa 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Jovsa 

 

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................ 

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................ 

IČO predkladateľa ponuky: ................................ 

E mail predkladateľa ponuky: ................................ 

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................ 

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................ 

 

Dátum vypracovania ponuky: ................................ 

 

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 31.03.2021, uvedenie predkladateľ ponuky) 

 

Návrh ceny: 

 

P.Č. OZNAČENIE M. J: 

POČET  

m. jJ. 

JEDNOTKOVÁ 

CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 

CENA /€/ bez 

DPH 

1. 
Vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 

 k Územnému plánu obce Jovsa 
kus 1,00    

  SPOLU bez DPH:        xxxx  

DPH 20%     

Spolu s DPH  

 

 

V ................................ 

 

 

Vypracoval: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


