
 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA  ÚČASŤ  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„OBSTARÁVANIE  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ  DOKUMENTÁCIE – ZMENA  
A DOPLNOK  Č. 5 ÚPN SÚ  /ÚPO/ BYTČA“. 

 
 
Predmet zákazky: Služba nie bežne dostupná na trhu  - Služba odborne spôsobilej osoby pre 
zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN SÚ 
/ÚPO/ Bytča. 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: MsÚ Bytča Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/507 39 14 – Ing. Dušan Beníček proces VO 
          041/507 39 13 – Ing. Waldemar Oszczeda - konzultácie 
Fax:        041/507 39 12 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvy: Výsledkom procesu verejného obstarávania bude mandátna zmluva 

uzavretá v zmysle § 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov. 
 

3.   Miesto dodania zákazky: Mesto Bytča, Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej  
     republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Služby odborne spôsobilej osoby podľa    

§ 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov („stavebný zákon“), na komplexné zabezpečenie obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie („ÚPD“) - Zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča,     
v zmysle § 19a  ods. 1 stavebného zákona, pre časť územia mesta Bytča v katastri: Veľká 
Bytča, Malá Bytča, Hliník nad Váhom, Pšurnovice.  
Odhadovaná plocha obstarávaním dotknutých poľnohospodárskych pozemkov na 
nepoľnohospodárske použitie je po vyhodnotení sústredených podkladov cca  30 ha.   
 
Rozsah súčinnosti odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD: 

− spolupráca s oprávnenými zástupcami organu obstarávania ÚPD (obce), 

− prípravne práce verejného obstarávateľa v zmysle § 19b stavebného zákona, 

− spolupráca a účasť na výbere spracovateľa ÚPD v zmysle § 19a ods. 2 stavebného 
zákona a platných predpisov o verejnom obstarávaní, 



− zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním, zabezpečenie 
jeho prerokovania (v zmysle § 22 stavebného zákona), 

− príprava a zabezpečenie podkladov na schválenie návrhu ÚPD, vrátane vyhotovenia 
správy o prerokovaní ÚPD spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a 
s návrhovom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, návrhu všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD (v zmysle § 24 
stavebného zákona), 

− zabezpečenie preskúmania súladu návrhu ÚPD – Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN-SÚ 
/ÚPO/ Bytča v zmysle § 25 stavebného zákona,  

− zabezpečenie schválenia ÚPD a vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženia ÚPD, 
vyhotovenia registračného listu a jeho doručenia ministerstvu, 

− zabezpečenie spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu v 
súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Konzultácia: 
Pre doplnenie informácií potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky, uchádzač 
má možnosť požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie konzultácie vo veci 
predmetu zákazky. 
Konzultácia sa môže uskutočniť na základe predloženej požiadavky záujemcu. 
Požiadavky na konzultácie je potrebné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou v termíne: 
od  25.11.2015, najneskôr však do 4.12.2015 v pracovnom čase od: 
 8.00 hod. do 14.00 hod, tel. č.  041/507 39 13, e-mail: waldemar.oszczeda@bytca.sk. 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet     

    zákazky. 

6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

7.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
     

- uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba odborne spôsobilá na obstarávanie 
  územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
- uchádzač – právnická osoba v ponuke záväzne určí konkrétnu odborne spôsobilú osobu na 
  obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
- uchádzač – fyzická osoba preukáže odbornú spôsobilosť- fotokópiu preukazu požadovanej 
  odbornej spôsobilosti, 
- právnická osoba preukáže odbornú spôsobilosť fotokópiou preukazu odborne spôsobilej      

      osoby a výpisom z obchodného registra, 
- každý uchádzač môže uviesť len jednu odborne spôsobilú osobu, 
- uchádzač – odborne spôsobilá osoba musí preukázať, že už zabezpečil služby podobného 
  charakteru a rozsahu (ukončené obstarávanie územnoplánovacích podkladov a  
  územnoplánovacej dokumentácie), za roky 2013, 2014, 2015 a to:   

- predložením zoznamu takýchto služieb doplneného potvrdeniami o kvalite  
poskytnutia služby s uvedením: názvu a predmetu zákazky, miesta dodania zákazky, 
lehoty dodania, roku schválenia, potvrdenia o kvalite poskytnutej služby;  referenciami 
odberateľa s uvedením kontaktných údajov odberateľa. 
 



 Podľa § 32 ods. 11 splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, 
určeným obstarávateľom. 
Čestné prehlásenie viď príloha č. 1 Výzvy 
 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom,  
bude z vyhodnotenia ponúk vylúčená. 

-  
 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 4.12.2015 do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „OSO – ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča“ NEOTVÁRAŤ 

d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom 

podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebudú zaradené do 
vyhodnotenia a budú uchádzačom vrátené. 

f) termín trvania služby max. 36 mesiacov. 
 
9.  Ponuka obsahuje:  
 

- Ponuku na celý predmet zákazky 
- Cena bez DPH 
- DPH 
- Cena s DPH 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:   € 3.200, 00 bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena 
musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním požadovaného predmetu zákazky. 
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene.  
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia.  
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• I 100 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 



 
13.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu zákazky, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel 
najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za 
dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom 
bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 
14. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle 
§ 46 zák. č. 25/2006  Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.   
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že 
nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo 
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie 
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 
Oznámenie o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej 
správy na ich e-mailové adresy. 
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 
       primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha 1 - čestné vyhlásenie* 

 
V zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 

 
 
 

Názov uchádzača: ..................................................................................................................................................... 
 
Zastúpený (tatutár):meno/priezvisko:....................................................................................................................., 
Ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do súťaže podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenej 
verejným obstarávateľom  Mestom Bytča, (ďalej len „obstarávateľ), na dodanie predmetu zákazky 

„Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie – zmena a doplnok č. 5 ÚPN SÚ /ÚPO/ Bytča“. , (ďalej len 
„predmet zákazky“),  týmto  
 

čestne vyhlasujem 

 

že som schopný ku dňu predkladania ponúk splniť podmienky účasti (rozsahom, obsahom aj spôsobom), 

stanovené obstarávateľom v bode 7. Výzvy na účasť vo verejnom obstarávaní (uchádzač uvedie príslušný bod. 

, resp. časť bodu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, podľa toho, ktorú z uvedených podmienok 

účasti preukazuje čestným vyhlásením). 

 

Pravdivosť a úplnosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností preukážem na prvé vyžiadanie 

obstarávateľa a to kedykoľvek, t. j. vždy, keď to bude potrebné, v súlade s o zákonom o verejnom obstarávaní. 

Zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak bude moja ponuky obstarávateľom vyhodnotená, ako úspešná, preložím 

obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti v čase a spôsobom určeným obstarávateľom. 

Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že všetky doklady, ktorými preukazujem splnenie podmienok 

účasti musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom predkladám ponuku do verejnej súťaže. To platí aj pre 

doklady, ktoré budú predkladané v zmysle § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na toto 

vyhlásenie. 

 

V .........................., dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

podpis štatutára** 

 
*Pokiaľ uchádzač čestným vyhlásením chce preukázať splnenie viacerých podmienok účasti, predloží čestné 
vyhlásenie podľa tohto vzoru za každú podmienku účasti zvlášť. 
 
**Podpis uchádzača, jeho štatutárneho alebo iného zástupu, ktorý je oprávnený konať v merne uchádzača 
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho kto za uchádzača koná 
navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo členom skupiny, ktorý bude 
splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny. 

 
 
 


