
 

MESTO BYTČA 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: 

„SPRACOVANIE  ÚZEMNOPLÁNOVACEJ  DOKUMENTÁCIE  ZMENA  A  

DOPLNOK  Č. 5  ÚPN  SÚ BYTČA“. 
 

 

Predmet zákazky: Služba  - „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Zmena 

a doplnok č. 5 ÚPN SÚ 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 – proces VO 

          041/507 39 13 – technická stránka 

Fax:        041/507 39 12 

Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček – proces VO 

    Ing. Waldemar Oszczeda – technická stránka 

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 Zmluva o dielo. 
 

3.   Miesto dodania zákazky: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča 

 

Spoločný slovník obstarávania CPV, hlavný predmet: 71240000-2 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je spracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie 
Zmeny a doplnku č. 5 ÚPN SÚ Bytča, ktorý má byť vypracovaný v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
Obsah a spôsob spracovania ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča (ďalej len „ÚPD“), vyplýva z § 31 ods. 2 
stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., ako aj s predmetom zákazky súvisiacich 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Požadovanú ÚPD tvorí najmä: 
 

Textová časť: 
a) základné údaje 

b) riešenie územného plánu 

c) doplňujúce údaje 

d) dokladová časť 

TČ



 

Grafická časť: 
1. Výkres širších vzťahov 1:50 000 

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 1:10 000 

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 1:5 000 

4. Návrh verejného dopravného vybavenia 1:5 000 

5a. Návrh verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo 1:5 000 

5b. Návrh verejného technického vybavenia – energetika a telekomunikácie 1:5 000 

6. Výkres ochrany a tvorby krajiny 1:5 000                                                                                                                                                                                                  

V zmysle § 17 ods. 1 vyhl. č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácií, zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sa 
graficky vypracujú ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
Textová časť sa spracuje v rozsahu zmien a doplnkov vrátane návrhu zmien a doplnkov k 
záväznej časti. Grafická časť sa spracuje ako samostatná priesvitka alebo samostatný výkres.  
Na vyhotovenie čistopisu upraveného návrhu ÚPD sa vzťahuje § 2 ods. 4 vyhl. č. 55/2001 Z.z. 
Spracovanie ÚPD bude v nasledovných etapách: 
-  I. etapa – návrh ÚPD 

- II. etapa  – upravený návrh ÚPD a čistopis návrhu ÚPD. 
 

 ETAPA: Spracovanie návrhu ÚPD v súlade s príslušnými ustanoveniami 
stavebného zákona a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. a  Metodického usmernenia 
MŽP SR k obstarávaniu a spracovaniu ÚPN – O,  

 ETAPA: Spracovanie upraveného návrhu na základe výsledkov prerokovania podľa 
§ 22 stavebného zákona ktorý bude podkladom na schvaľovanie podľa § 24 
stavebného zákona a preskúmanie návrhu ÚPD podľa § 25 stavebného zákona a 
vyhotovenie  čistopisu ÚPD podľa § 2 ods. 4 vyhlášky č. 55/2001 Z.z., ktorý bude 
dopracovaním upraveného návrhu ÚPD, podľa výsledku preskúmania príslušným 
orgánom územného plánovania v zmysle § 25 stavebného zákona a podľa 
prijatých podmienok schvaľujúceho orgánu. 
 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie premetu zákazky v papierovej (listinnej) a aj 

v digitálnej podobe (formát PDF), na elektronickom nosiči CD/DVD. 
Pri všetkých etapách spracovania predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ požadovať 
účasť spracovateľa pri prerokovaní ÚPD, vyhodnocovaní stanovísk, pripomienok a 
podmienok predložených v jednotlivých etapách spracovania ÚPD, na prerokovaní ÚPD 
schvaľujúcim orgánom (mestské zastupiteľstvo; v prípade potreby: komisie, mestská rada). 
Podrobnejšie v súťažných podkladoch. 
4.  Poskytnutie súťažných podkladov: Súťažné podklady tvoria prílohu Výzvy na predloženie 
ponuky a Výzva na predloženie ponúk, spoločne so súťažnými podkladmi potrebnými na 
vypracovanie ponuky je zároveň zverejnená na internetovej stránke verejného 
obstarávateľa: 

www.bytca.sk » verejné obstarávanie » profil verejného obstarávateľa » oznámenia 

a výzvy. 
 

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

6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

Predmet zákazky je rozdelený na dve etapy. 



 

7.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 

 - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo iný doklad oprávňujúci zabezpečovať 
predmetnú službu. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ 
odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

- kópia autorizačného osvedčenia v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
opatrená odtlačkom pečiatky autorizovanej osoby, podpisom odborne spôsobilej osoby za 
osoby zodpovedné za plnenie zmluvy, vrátane členov riešiteľského kolektívu, ktorých je 

uchádzač povinný zostaviť; rovnako budú akceptované osvedčenia vydané v iných krajinách, 
akceptované Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov; 
doklad musí byť predložený ako fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a 

podpisom odborne spôsobilej osoby, opatreného odtlačkom pečiatky autorizovanej osoby, 
podpisom odborne spôsobilej osoby za osoby zodpovedné za plnenie zmluvy, vrátane členov 
riešiteľského kolektívu, ktorých je uchádzač povinný zostaviť, rovnako budú akceptované 
osvedčenia vydané v iných krajinách, akceptované Slovenskou komorou architektov, 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako fotokópia 
osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby. 
 

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:   
Zoznam poskytnutých služieb pre požadovaný predmet zákazky vypracovanie 
územnoplánovacích dokumentácií (napr. regiónu, obce, zóny , zmien a doplnkov) 
uskutočnených za predchádzajúce tri roky (2013, 2014, 2015), obsahujúci nasledovné údaje: 
- obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania odberateľa, 
-predmet dodávky (názov a stručný opis, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek 
verejného obstarávateľa), 
-celkovú zmluvnú cenu bez DPH za poskytnutie služby, 
-lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná), 
-meno, priezvisko, titul aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, ktorá 
môže potvrdiť uchádzačom uvádzané údaje. 
  Tento zoznám musí obsahovať čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu uchádzača o 
pravdivosti a úplnosti uvádzaných údajov.  
 

Minimálnou podmienkou účasti je preukázanie uchádzačom, že počas predchádzajúcich 
troch rokov vypracoval alebo spolupracoval na vypracovaní minimálne 1 zmeny a doplnku 
(ÚPN VÚC, ÚPN-O) alebo 1 územného plánu (VÚC, obce, zóny).  

 

Bližšie: v súťažných podkladoch. 
 

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

 dňa 05.02.2016, do 9, 00  hod., 
 doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
 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, 
- „Spracovanie ÚPD ZaD č. 5 ÚPN SÚ Bytča“  NEOTVÁRAŤ 

 jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 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. 

 

9.  Ponuka obsahuje: 

 

- Ponuku na celý predmet zákazky 

- Cena bez DPH 

- DPH 

- Cena s DPH 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky:   9.200,00 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. 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. Bližšie podmienky financovania predmetu 

zákazky budú určené v Zmluve o dielo. 

 

13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
Cena za dodanie celého predmetu zákazky. 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• I+II 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 obstarávania, 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 obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 

podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 

ceny za dodanie predmetu obstarávania 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“. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 



 

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 a následne aj v listinnej forme. 

 

 

15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 

 

Financovanie predmetu zákazky sa predpokladá z prostriedkov získaných ako dotácia na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ďalej „ÚPD“), v zmysle zákona č. 226/2011 

Z.z. o poskytovaní dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí so spolufinancovaním z 
vlastných zdrojov mesta. 
V prípade nezískania dotácie, predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu 

mesta vyčlenených na tento účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav  M i n á r č i k 

           primátor mesta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


