
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby 

„Vypracovanie územného plánu obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 ( aktualizácia )“ 

v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov a adresa verejného obstarávateľa: 

Obec Dunajská Lužná 

Jánošíkovská 466/7 

900 42 Dunajská Lužná 

IČO: 00 400 009 

DIČ: 2020663755 

 

Zastúpený: 

Štefan Jurčík – starosta obce Dunajská Lužná 

Kontaktná osoba: Iveta Hanicová, referát správy majetku, 02/40259825 

 

Poštová adresa: 

Obecný úrad Dunajská Lužná 

Jánošíkovská 466/7 

900 42 Dunajská Lužná 

 

 

2. Predmet a špecifikácia zákazky: 

Predmetom zákazky je aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 31 stavebného zákona vo forme 

Zmien a doplnkov územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7. 

 

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Dunajská Lužná – zmeny a doplnky č. 7 je potreba doplniť platný 
územný plán obce o niektoré regulácie, ktoré zabezpečia ochranu a napĺňanie verejného záujmu. Ide napríklad 
o potrebu etapizácie výstavby nových obytných štruktúr, manažment územia – najmä zabezpečenie včasnej 
výstavby dopravných komunikácií a technickej infraštruktúry v nových územiach, ale i o zabezpečenie plôch pre 
verejnoprospešné stavby pre verejné funkcie – školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, prípadne špecifické 
zariadenia športu, dopravy (autobusové zastávky, cyklotrasy, chodníky). 
 

Tento materiál formuluje ciele a úlohy obstarávaných Zmien a doplnkov územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7, 
ako aj rozsah a obsah prác a spôsob spracovania a bude podkladom pre výber spracovateľa ZaD a podkladom pre 
vypracovanie Zmluvy o dielo. 
 
Vypracovanie územného plánu obce Dunajská Lužná  – Zmeny a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 
musí byť  v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov ako aj Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 
Dokumentácia bude obsahovať: textovú časť a grafickú časť v skladbe a v mierke podľa citovaných predpisov 
a podľa platného územného plánu obce Dunajská Lužná. 
 
Územný plán obce Dunajská Lužná – Zmena a doplnky územného plánu obce Dunajská Lužná č. 7 žiadame odovzdať 
v 3 (troch) tlačených vyhotoveniach a 2 (dva) x na nosiči CD na prerokovanie a samostatne po ukončení procesu 
pripomienkovania a zapracovania pripomienok bude odoslaný čistopis Zmien a doplnkov územného plánu obce 
Dunajská Lužná č. 7 rovnako v troch tlačených vyhotoveniach + 2 x samostatný výkres. 
Textové časti požadujeme spracovať a zviazať vo formáte A4 a grafické časti budú spracované vo formáte výkresov. 
Termín realizácie: 
V priebehu roka 2021 
 

 



 
3. Predpokladaná hodnota zákazy: Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 30 000,00 Eur bez DPH a bola 

stanovená v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 

4. Typ zmluvy: 
S úspešným uchádzačom bude spísaná Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného 
zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného uchádzača. 

 
5. Podmienky účasti: 

Ponuka musí obsahovať: 

• cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky 

• fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky 

• fotokópiu autorizačného osvedčenia 

• zmluva o dielo 

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

• zoznam zákaziek 
 

6. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke bude 

vyjadrená v eur (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

Ak je uchádzač platcom dane s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 

upozorní. 

7. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Poskytnutá služba bude financovaná z rozpočtu obce Dunajská Lužná formou bezhotovostného prevodu v lehote 

splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu. 

 

8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 18. mája 2021, do 10:00 hod., poštou, alebo osobne v obálke 

s označením „Územný plán obce Dunajská Lužná – Zmena a doplnky č. 7“ na adresu verejného obstarávateľa: Obec 

Dunajská Lužná, Jánošíková 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. 

                 Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum 

                 odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

9. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania bude 

vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

• nepredložil požadované doklady alebo informácie 

• predložil neplatné doklady 

• poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie 

 

10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je okrem najnižšej ceny vyjadrenej v eurách, vrátane DPH aj kritérium doteraz 

vykonaných odborných prác v oblasti územnoplánovacej dokumentácie obcí, s požiadavkou na predloženie 

zoznamu prác.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky 

prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

 

Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 

podpíše Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný uchádzač 

z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci odsek tejto výzvy. 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli s prípravou 

a doručením ponuky. 

 

12. Jazyk ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 

 

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 22.4.2021 

 

 

 

 

                                                                                                                         Štefan Jurčík 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: 

 

Zadávacie podmienky pre obstaranie ÚPN obce Dunajská Lužná – Zmeny a doplnky č.7 

  
                 

 


