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Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. arch. Zuzana Hlinková   

      Telefón :                         046/5179622 ; 0901 714 366 

      E-mail :                          zuzana.hlinkova@prievidza.sk                   

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 

2.1 Názov zákazky : Spracovanie „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu zóny Necpaly“ – 

aktualizácia (ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly)“ 

2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza 

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená: zmluva o dielo 

2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby  

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 36 250,- € 

3. Opis predmetu zákazky :    

Predmetom zákazky je Spracovanie ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly - aktualizácia, účelom a poslaním 

zákazky je spracovanie celkovej aktualizácie platného územného plánu zóny ÚPN 

Z Necpaly. 

Celková výmera územia ÚPN Z Necpaly je spolu 130 ha, vymedzenie územia je v Príloha č.3 

Predmet zmluvy bude spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 

55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

Územný plán zóny Necpaly v znení zmien a doplnkov č.1 bol spracovaný v zmysle platných 

právnych predpisov, ktorých znenie bolo relevantné k času spracovania príslušnej ÚPD. 

Vychádzajúc zo zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako 

základného právneho predpisu upravujúceho proces územného plánovania, je potrebné 

rešpektovať a akceptovať legislatívu platnú k dátumu spracovaniu nasledujúcej aktualizácie 

územného plánu zóny. 

Predmetný územný plán zóny bol schválený v súlade s územnými a hospodárskymi zásadami pre 

vypracovanie Územného plánu zóny Prievidza – Necpaly z roku 1997.  

Od časovej verzie stavebného zákona účinného od 01.08.2000 sa pojem „územné a hospodárske 

zásady“ nahradil pojmom „zadanie“. Legislatívne predpisy, ktoré sa premietajú v súčasnom 

povoľovacom procese v zmysle Stavebného zákona a príslušných Vyhlášok, ktoré musí územný 

plán rešpektovať, boli zmenené, pričom ich znenia neboli zapracované do ZaD č.1 ÚPN-Z. 

3.1 Rozsah a obsah zákazky Spracovanie ZaD č.2 ÚPN Z Necpaly: 

- Zapracovanie pripomienok v zmysle výstupov z Oznámenia o začatí obstarávania ZaD č.2 

ÚPN Z Necpaly – aktualizácia 
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- Zosúladenie územnoplánovacej dokumentácie s nadradenými územnoplánovacími 

dokumentáciami 

- Zapracovanie požiadaviek na zmeny a doplnky ÚPN Z Necpaly v zmysle Prílohy č.2 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo v ôsmich vyhotoveniach v grafickom 

výstupe v tlačenej forme a v štyroch vyhotoveniach v digitálnej podobe v zmysle Prílohy č.1 

4. Možnosť predloženia ponuky na predmet zákazky: 

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu mesta Prievidza. 

5.2 Zálohy nebudú poskytované. 

5.3 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúr vystavovaných zhotoviteľom po 

vykonaní a dodaní diela v dohodnutej sume v jednotlivých etapách vykonávania I. až III. 

v zmysle Prílohy č. 1 

5.4 Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah cenovej ponuky: 

6.1 Návrh na plnenie kritérií – návrh ceny za celý predmet obstarávania  príloha č.1 – návrh na 

plnenie kritérií. 

6.2 Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti s originálnym otlačkom pečiatky a podpisom 

odborne spôsobilej osoby. 

  6.3  Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1   

písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

  6.4  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.  

  6.5  Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za 

TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a 

pod.). 

  6.6 Uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou požiadavky, podpísaný 

štatutárnym zástupcom  uchádzača.       

    6.7  Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom 

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Zoznamom preukáže, že spracoval územnoplánovaciu 

dokumentáciu v rozsahu: 

- Min. 1x Územný plán obce v adekvátnom rozsahu počtu obyvateľov mesta Prievidza t.j. 

nad 40 tisíc obyvateľov, prípadne jeho zmeny a doplnky 

-  Min. 1x Územný plán zóny 
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7. Lehota na predloženie cenových ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 8.12.2020 do 13:00 hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: iveta.krajcikova@prievidza.sk. Ponuky sa 

predkladajú elektronicky. 

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

     8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  
           Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu a  

dodaniu diela tak, ako je uvedený v opise predmetu zákazky.  

         

 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk       

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú         

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

    

Za opis predmetu obstarávania :  

Ing. arch. Miroslav Kontriš, referent územného plánovania, útvar architekta mesta Prievidza 

 

V Prievidzi, 30.11.2020 

   

 

JUDr. Katarína Macháčková 

         primátorka mesta 

 

 

Prílohy : 

- návrh na plnenie kritérií  

- rozsah spracovania UPN Z Necpaly 

- vymedzenie územia ÚPN Z Necpaly 

- Návrh zmluvy o dielo s prílohami  

-  

Poznámka:   

Kompletný ÚPN Z Necpaly je k dispozícii na Mestskom úrade v Prievidzi, útvar architekta 

mesta, Námestie slobody č. 12,  kancelária č. B 104, v úradných hodinách.  
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