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V Ý Z V A 

na predkladanie ponuky na poskytnutie služby  

k vypracovaniu cenovej ponuky na zabezpečenie činnosti spojenej s výkonom odborne spôsobilej 

osoby k obstarávaniu územnoplánovacieho podkladu  

„Územný generel dopravy Trenčianskeho kraja“ 

 

postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:    Trenčiansky samosprávny kraj 

Adresa organizácie:   K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO:     36126624 

Kontaktná osoba:    Bc. Silvia Páleníková 

Kontaktná adresa:    Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A 

     911 01 Trenčín 

Telefón:     +421 32 6555 865 

E-mail:     silvia.palenikova@tsk.sk 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 79418000-7 

 

2. Predmet zákazky 

Odborne spôsobilá osoba k obstarávaniu územnoplánovacieho podkladu „Územný generel 

dopravy Trenčianskeho kraja“. 

 

3. Obchodné podmienky 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky je 8 333,33 EUR bez DPH. 

 

5. Miesto poskytnutia služby 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. 

 

6. Typ zmluvy: Mandátna zmluva. 

 

7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky, uchádzač predloží ponuku na 

celý predmet zákazky. 

 

8. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie činnosti spojenej s výkonom odborne spôsobilej 

osoby k obstarávaniu územnoplánovacieho podkladu „Územný generel dopravy Trenčianskeho 

kraja“. 

 

9. Variantné riešenia 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia. 

 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 

Lehota poskytnutia služby bude totožná so spracovateľom územného generelu dopravy. 
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11. Podmienky účasti uchádzačov 
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky (overená kópia). 

 

12. Spôsob určenia ceny 

- uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v cenovej 

ponuke uchádzača musí byť maximálna a počas zmluvného vzťahu nebude prekročená, 

- navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť v súlade so zákonom NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu 

zákazky, v predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú zmluvnú cenu bez 

DPH, sadzbu DPH  a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie 

je  platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je  

platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

- cenový návrh, uchádzač doplní do prílohy č. 2. 

 

13. Kritérium hodnotenia ponúk: 

Kritériom na hodnotenie cenových ponúk v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 

najnižšia cena za celý predmet zákazky.  

 

14. Predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.04.2014  do 10,00 hod.  

Doručenie ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje dodať cenové ponuky poštovou zásielkou, 

prípadne osobne, doručením do podateľne Trenčianskeho samosprávneho kraja na adresu uvedenú 

v bode 1. tohto oznámenia s označením súťaž – NEOTVÁRAŤ ,,Územný generel dopravy 

Trenčianskeho kraja - OSO“. 

 

15. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.04.2014 o 10,30 hod. v sídle verejného obstarávateľa. 

 

16. Doplňujúce informácie 

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 

neuzatvoriť mandátnu zmluvu. 

   

 

V Trenčíne 15.04.2014 

 

 

 


