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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky  
s názvom 

 
„Urbanistická štúdia  „Mihaľov“ 

 
zákazka 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 (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
 Názov:   Mesto Bardejov 
 Sídlo:   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
 IČO:   00 321 842   
 DIČ:   2020622923   
 Štatutárny orgán: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 
 Kontaktná osoba: Milan Klimek 
 Kontakt:   054 4862 187 , jozef.macejovsky@bardejov.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky:  
          Urbanistická štúdia  „Urbanistická štúdia Mihaľov“ 
 
3. Druh zákazky: 
  Zákazka na poskytnutie služieb. 
 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 Hlavný slovník:  71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov. 
 
5. Komplexnosť predmetu zákazky:  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Urbanistická štúdia má posúdiť možnosti urbanizácie časti mesta Mihaľov – možnosti ďalšej 
zástavby s dôrazom na riešenie vnútornej dopravy v jestvujúcej zástavbe a dopravného (cestného) 
napojenia prípadnej novo navrhovanej zástavby. Urbanistická štúdia (výkres širších vzťahov, 
základné urbanistické riešenie, návrh regulatívov výstavby, návrh verejných priestranstiev, 
doprava, infraštruktúra – napojenie na IS, verejnoprospešné stavby). Rozsah územia cca. 20 ha.  
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7. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto plnenia:  Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
Termín dodania cenovej ponuky k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky  :  
do 20.12.2019 

 
8. Obsah ponuky: 
  Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:  
 
Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom: Urbanistická štúdia  
„Urbanistická štúdia Mihaľov“  je  ............,- EUR celkom bez DPH. 
 
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.   
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:   

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
− výška a sadzba DPH,  
− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 
10. Predkladanie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
jozef.macejovsky@bardejov.sk  alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo 
poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať 
nasledujúce údaje: 
 

− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
− názov a sídlo verejného obstarávateľa 
− text: „PHZ – NEOTVÁRAŤ!“ 
− heslo súťaže: „Odd. ŽP – Mihaľov“ 

 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk  –  20.12.2019. 
 
11.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je  cena celkom v EUR bez DPH. 

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne sumu 16 500,- EUR bez DPH, verejný 
obstarávateľ oznámi záujemcom výsledky prieskumu trhu. Následne si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo zaslať objednávku spoločnosti, ktorá v rámci prieskumu trhu predložila ponuku 
s najnižšou cenou.  

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky presiahne sumu 16 500,- EUR bez DPH, zrealizovaný 
prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a  verejný 
obstarávateľ  bude ďalej  postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

   
  
      
 
              MUDr. Boris Hanuščak 
                       primátor mesta 
Prílohy: 

1. Výkres rozsahu riešeného územia – A3 
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