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MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS
Mestský úrad  – Városi hivatal
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zadávanie zákazky na poskytnutie služieb nebežného charakteru
podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

Predmet zákazky:
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
Typ zmluvy: 
Zmluva uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.                      
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah:
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“ v  zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie procesu obstarávania „Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“ (ďalej len ako „ZaD UPN“). 
Lokalita D4
Funkčné využitie v ÚPN:
Plochy areálov technickej vybavenosti a zariadení (ATI)
Navrhovaná zmena:
Zmena funkčného využitia:
Plochy športových a telovýchovných zariadení (RŠ) 

Verejný obstarávateľ od odborne spôsobilej osoby požaduje: 
- účasť na rokovaniach so spracovateľom ZaD UPN,
- dozor a kontrola rozpracovanosti diela a prevzatie návrhu dokumentácie na prerokovanie,
- prerokovanie ZaD UPN podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní   a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s verejným obstarávateľom,
- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok,
- príprava návrhu VZN (Všeobecne záväzné nariadenie), ktorým sa vyhlási záväzná časť  Územného plánu Mesta Dunajská Streda,
- príprava podkladov k preskúmaniu podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní   a stavebnom  poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podkladov pre schválenie dokumentácie v mestskom zastupiteľstve, zabezpečenie vyhotovenia čistopisov, uloženie dokumentácie, vyhotovenie registračného listu.


6. Kód CPV:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 71410000 – 5 , Služby týkajúce sa mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie).
7. Podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) ZVO:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ("obstarávanie  územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie" alebo ekvivalent) ako originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Ďalej uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť kópiou svojho preukazu odbornej  spôsobilosti v predmete zákazky. (Stačí predložiť kópiu bez overenia).
8. Zmluvná cena:
Pri stanovení zmluvnej ceny  záujemca vychádza z predmetu zákazky. Cenovú ponuku prosíme predložiť vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy.
9. Variantné riešenia:
Nie.
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Do 31.12.2015.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Faktúry budú vystavené mesačne za predchádzajúci mesiac. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry.
12. Pokyn k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka má obsahovať:
	Identifikáciu uchádzača: obchodné meno, sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie v tvare BIC, číslo účtu v tvare IBAN.

Kontakt uchádzača (telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo).
Opis predmetu zákazky.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu č. 7 tejto výzvy.
	Cenovú ponuku uchádzača parafovanú štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrenú pečiatkou uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
	Čestné vyhlásenie uchádzača parafované štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia konečná cena za komplexné zabezpečenie popísaných služieb.
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy, v termíne do 19.12.2014 do 10:00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný.  Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. „NEOTVÁRAŤ“.
3. Názov predmetu obstarávania „Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1/2015 Územného plánu Mesta Dunajská Streda"
4. Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg).
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
15. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.01.2015
16. Ďalšie informácie:
Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Marián Herceg
E-mail: marian.herceg@dunstreda.eu" marian.herceg@dunstreda.eu  

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. 
E-mail: vo@3connect.sk   

Dátum: 15.12.2014				
							
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD.
osoba splnomocnená na výkon VO
       




Dátum zverejnenia: 15.12.2014	
Termín predkladania ponúk:  19.12.2014, do 10:00 hod.     


Prílohy:    
1) Vzor cenovej ponuky
2) Čestné vyhlásenie uchádzača

