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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

1.  Verejný obstarávateľ: 

Názov:       Obec Staškov  

So sídlom:      Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov  

Zastúpený:      Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obe  

IČO:       00314293 

DIČ:       2020553271 

telefónne číslo:     0905863031 

e-mail:       starosta@staskov.sk  

Banková inštitúcia:    Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN:      SK81 5600 0000 0002 7961 8001 

 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Ladislav Šimčisko 

Telefón:      0905 863 031 

E-mail:      starosta@staskov.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Michaela Urbaníková 

Telefón:      041/4302724 

E-mail:      staskovvo@gmail.com  

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov “ 

 

3. Druh zákazky: Služby  

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
71410000- – Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné 

plánovanie)  

 

5. Miesto dodania:  Obec Staškov  

6. Opis predmetu zákazky: „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov” v rozsahu: 

Vypracovanie doplnku č. 1 k Územnému plánu obce Staškov je v rozsahu: 

 Úprava miestnej komunikácie IBV pod Kykuľou 

 Chodník Vyšný koniec 

 Určenie regulatívov pre obytné plochy – rodinné domy individuálne 

 Určenie regulatívov pre plochy výroby  

 

Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Stašokv spočíva –  
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 Prípravné práce obstarávateľa – Stanovenie záväznosti doteraz spracovaniej ÚPD 

a ostatných podkladov pre spracovanie Zmeny a Doplnku ÚPN-O vstupné konzultácie s obcou 

a spracovateľom, stanovenie požiadaviek na rozsah a spôsob spracovania Zmeny a Doplnku 

ÚPN-O 

 Kontrola a prevzatie Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O- Priebežné konzultácie v etape 

rozpracovanosti návrhu, kontrola obsahu a rozsahu spracovania návrhu vo vzťahu k príslušným 

ustanovaniem vyhlásšky č. 55/2001 Z.z. v vo vzťahu k požiadavkám obstarávateľa, spracovanie 

prípadných pokynov na jeho doplnenie, prevzatie dopracovaného návrhu od spracovateľa 

 Zisťovacie konania podľa zákona 24/2006 Z.z. – Spracovanie Oznámenia o strategickkom 

dokumente Zmeny a Doplku ÚPN-O v rozsahu stanovenom v prílohe č. II zákona 24/2006 Z.z. 

v potrebnom počte vyhotovení, spracovanie Oznámenia na OÚ Odbor SŽP v Čadci, 

rozdeľovníka s adresami a ostatných podkladov pre zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006 

Z.z. 

 Prerokovanie Návrhu ÚPN-O – Stanovenie okruhu dotknutých účastníkov konania, 

spracovanie rozdeľovníka s adresami, spracovanie potrebného počtu Oznámení o prerokovaní 

Návrhu Zmeny a Doplnku pre všetky dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a právnické 

osoby, vypísanie obálok, spracovanie Oznámenia o prerokovaní pre verejnosť, spracovanie 

žiadostí na VÚP a OP Banská Bystrica a Hydromeliorácie š.p. Bratislava, prerokovanie 

s dotknutými orgánmi, obcami a právnickými osobami, prerokovanie s občanmi, sumarizácia 

pripomienok, spracovanie vyhodnotenia pripomienok.  

 Opätovné prerokovanie Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O – zvolanie opätovných 

prerokovaní pre prerokovanie prípadných rozporných a zamietavých stanovísk s dotknutými 

obcami, právnickými a fyzickými osobami, dohodnutie výsledného riešenia s orgánmi štátnej 

správy, spracovanie záznamov z rokovaní, spracovnaie výsledného vyhodnotenia pripomienok, 

spracovanie pokynov pre dopracovanie návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O 

 Zabezpečenie súhlasov po prerokovaní Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O-zabezpečenie 

úpravy dokumentácie v súvislosti s požiadavkami ŽSK, ŠOP, OÚ, OSŽP v Žiline a OÚ, OOP 

v Žiline, zabezpečenie potvrdenia hraníc a kódov BPEJ od VÚP a OP Bánka Bystrica, 

stanoviska Hydromeliorácií š.p. Bratislava k existencii hydromelioračných zariadení, 

stanoviska užívateľa poľnohospodárskej pôdy k návrhu záberov poľnohospodrárskej pôdy, 

zabezpečenie súhlasu OÚ, OOP v Žiline podľa § 13 Zákona č. 220/2004 Z.z., zabezpečenie 

vyjadrenia OÚ, OSŽP v Žiline podľa §9, ods.1, písm. a) Zákona 543/2002 Z.z., zabezpečenie 
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stanoviska ŽSK o súlade návrhu s ÚPN VÚC ŽK, spracovanie pokynov pre dopracovanie 

Zmeny a Doplnku ÚPN-O 

 Zabezpečenie dopracovania a spracovanie podkladov pre preskúmanie Zmeny a Doplnku 

– vykonanie kontroly a prevzatie dopracovaného Návrhu Zmeny a Doplnku ÚPN-O, 

spracovanie návrhu VZN o záväzných častiach Zmeny a Doplnku územného plánu, spracovanie 

všetkých podkladov a žiadosti na Okresný úrad Odbor výstavby a BP v Žiline o preskúmanie 

Návrhu Zmeny a Doplnku podľa §25 Stavebného zákona 

 Schválenie a dopracovanie Zmeny a Doplnku ÚPN-O, ukončenie prác – spracovanie 

dôvodovej správy a návrhu uznesenia Obecného zastupiteľstva pre schválenie Zmeny 

a Doplnku ÚPN-O v Obecnom zastupiteľstve, označenie textovej a výkresovej časti 

schvaľovacou doložkou, spracovanie registračného listu Zmeny a Doplnku územného plánu, 

spracovanie sprievodných listov pre MD a V SR a OÚ, OV a BP v Žiline, odovzdanie agendy.  

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2700,--€ bez DPH 

 

Výsledok verejného obstarávania 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva  

a) Mandátnu zmluvu – pripraví zhotoviteľ 

b) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  Mandátna zmluva 

c) Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

d) Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

 

9.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: max do 6 mesiacov od podpisu zmluvy  

10. Financovanie predmety zákazky : z rozpočtu obce Staškov  
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Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač vystaví 

faktúru, splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia 

podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená 

v EUR. 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú 

nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať 

na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

11.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  

Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať dodanie tovaru v súlade s prílohami tejto 

výzvy na predkladanie ponúk. 

11.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  

11.2.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu 

celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom 

„x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  

11.2.2 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

11.2.3 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

11.2.4 Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované 

doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol 

uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

12. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

12.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu 
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zákazky. Uchádzač musí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať služby, 

ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou  

12.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač 

je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

12.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f).  

 

 

13. Obsah ponuky uchádzača:  

13.1  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

13.2  Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2 

13.3 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 3 

13.4 Predložený rozpočet (Cenová ponuka)  

 

14.  Lehota na predkladanie ponúk:  25. 08. 2020 do 10:00 hod. 

15. Miesto a spôsob doručenia ponuky:  

Osobne do podateľne: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Poštou na adresu: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, obálka musí byť zreteľne označená 

nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“ heslom obstarávania: „Obstaranie doplnku č. 1 

Územného plánu obce Staškov“ ako aj obchodné meno a sídlo uchádzača. 

 

 

Emailom: staskovvo@gmail.com - Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ 

PONUKA „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov“ 

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na  

predkladanie ponúk. 

 

16. Lehota viazanosti ponuky je do: 28.02.2021 

Podmienky vyhodnotenia ponúk  

17. Termín otvárania ponúk: 25. 08. 2020 o 10:30 hod. 
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Otváranie ponúk bude verejné. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

18. Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto Výzve. 

18.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky s DPH. 

18.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

18.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

18.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

18.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

18.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 
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V Staškove , dňa 17.8.2020 

  .......................................................  

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov“ 

Obchodný názov spoločnosti:    

Sídlo alebo miesto podnikania:  
 

Ulica, číslo sídla:   

PSČ:   

Mesto:   

Štát:   

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:   

Telefón:   

E-mail:   

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:    

IČO:    

IČ DPH:   

DIČ:   

IBAN:   

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:     

E-mail:   

V ..................................., dňa ...................                                                                              

                                                                               ........................................................  

                                                                                  podpis a pečiatka uchádzača, 

                           resp. osoby oprávnenej konať za uchádzač 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov“ 

. 

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: e-mail: 

Bankové spojenie: IBAN: 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

Názov predmetu 

obstarávania:    

Celková cena  

bez DPH: 

 

DPH: 
Celková cena s DPH: 

 

„Obstaranie doplnku č. 1 

k Územnému plánu obce 

Staškov“ 

 

 
  

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu 

zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

V......................... dňa .............2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                           Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchádzača/štatutárneho orgán 
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Príloha č. 3 

 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)  

 

....................................................................................................................................................... 

týmto vyhlasuje, že:  

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet 

zákazky , „Obstaranie doplnku č. 1 Územného plánu obce Staškov“ ktoré sú určené 

vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, 

na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho 

ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, 

bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť 

k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,  
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 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 bude 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, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

  

V ..................................., dňa ................  

                

............................................................. 

podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača  
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