
Obec Motyčky

Motyčky 14, 976 02 Motyčky

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Motyčky
Zastúpená starostom: Marošom Lackom
Adresa organizácie: Motyčky 14, 976 02 Motyčky
Kontaktné miesto: Obecný úrad Motyčky
Kontaktná osoba: Maroš Lacko
Telefón: 0908/933878, 048/4199288
e-mail: motycky.starosta@gmail.com, motyckyobec@gmail.com, 

2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie 
„Územný plán obce Motyčky“ (ďalej len "ÚPD")

3. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky: 
Požadovaný rozsah činností:
 prípravné práce,
 spracovanie zadania a jeho prerokovanie,
 dohľad nad spracovaním návrhu riešenia ÚPD a jeho prerokovanie,
 prípravu podkladov na schválenie návrhu ÚPD a následné uloženie ÚPD.
ÚPD bude prerokovaná v rozsahu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku.

4. Typ zmluvného vzťahu:
Uzavretá bude mandátna zmluva

5. Podmienky účasti:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží doklad o osobitnej spôsobilosti pre obstarania 
ÚPD

6. Komplexnosť dodávky predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Cena za predmet zákazky: 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať aj všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky. Ak uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty, upozorní na túto 
skutočnosť vyhlásením „Nie som platcom DPH“.

8. Kritérium pre vyhodnotenie ponuky: 
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je pri platcoch DPH cena v Euro s DPH za celý 
predmet zákazky, pri neplatcoch DPH cena celkom. Ponuka s najnižšou cenou v Euro 
bude vyhodnotená ako úspešná.

9. Pokyny na zostavenie cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
 Vyplnenú prílohu A tejto Výzvy na predloženie ponuky podpísanú uchádzačom
 Fotokópiu dokladu o oprávnení dodať službu

10. Jazyk cenovej ponuky:
Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

11 Lehota a miesto predkladania ponúk:



Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky do 16.07.2019 do 12:00 hod. na e-
mail:
motycky.starosta@gmail.com, motyckyobec@gmail.com,     

12. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predkladaných ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 
budú v rozpore s finančnými možnosťami obstarávateľa. Náklady spojené s účasťou 
v súťaži znáša v plnej výške uchádzač.

V Motyčkách dňa 08.07.2019

Maroš Lacko
starosta obce Motyčky



Príloha A

Zoznam ocenených položiek

Záujemca: 
názov: Obec Motyčky
sídlo:     Motyčky 14, 976 02 
IČO: 00313629

Verejný obstarávateľ:
názov:  
sídlo:
IČO:

Predmet zákazky:
Zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Motyčky zmeny 
a doplnky č. ..“ (ďalej len "ÚPD")

Cena za predmet zákazky – 100 %: 

P. č. Položka Cena bez DPH v 
EUR

Výška DPH 
v EUR
(20 %)

Cena s DPH v 
EUR

1. Prípravné práce

2. Vypracovanie zadania a jeho 
prerokovanie

4. Prerokovanie návrhu ÚPD

5. Príprava podkladov na schválenie 
návrhu ÚPD a následné uloženie 
ÚPD

Spolu

Záujemca nehodiace sa preškrtne: Som/sme platcami DPH: ÁNO – NIE.

V Motyčkách, dňa 08.07.2019

                                                                                         -------------------------------------------------------------------
                                                                                         podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu záujemcu




