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Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce Č. 89. 09431

Hanušovce nad Topľou

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia

verejného

Verejný obstarávateľ:
IČO:
DIČ:
Kontaktná adresa:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

obstarávatel'a

Obec Petrovce
00332674
2020630315
Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce
Ing. Miroslav BOBRIK, starosta obce
0901 919955
obecpetrovce@stonline.sk

nad Topl'ou

2. Názov zákazky
"VYKONANIE JENODUCHÝCH
3. Opis zákazky. množstvo

POZEMKOVÝCH ÚPRAV K. Ú. PETROVCE, časť KAMENCE"

alebo rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých
pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Petrovce, lokalita Kamence, okr. Vranov nad
Topľou, Prešovský kraj.
Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný v grafickej prílohe a jeho navrhovaná výmera je cca. 61
993,22 m2. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v zápisnici Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, pozemkového
a lesného odboru pod číslom OU-VT-PLO-2018/004173-06 zo dňa 07.05.2018 o vyhodnotení záujmu účastníkov
( príloha č. 2 ).
Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované a vykonané podľa Zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon" ), podl'a zákona NR SR č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších
predpisov apodľa
Metodického návodu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR č. MN
74.20.73.46.30 na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav

4. Predpokladaná

hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Na zadávanie
zákazky budeme postupovať v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
Trvanie zmluvy do 31.03.2020.
6. Financovanie

zákazky

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní
od doručenia faktúry.

7. Podmienky

účasti

Od uchádzača sa vyžaduje:
a.) Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32, ods. 1 písm, e ZVO. Oprávnenie vydané v zmysle
§ 25, ods.1 a podľa § 25a zákona Č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších
predpisov.
b.) Oprávnenie vydané podľa § 5, ods. 1 zákona NR SR Č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov,
splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti.
c.) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34,
ods. 1 písm. b),g) aj) ZVO
Odôvodnenie primeranosti
medzi podmienky účasti:

podmienky

účasti vo vzťahu

k predmetu

zákazky a potreba jej zahrnutia

Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti
s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky.
Minimálna

požadovaná

úroveň štandardov:

Uchádzač predloží:
- Doklad o oprávnení podnikať v odbore projektovania pozemkových úprav,
- Zoznam služieb rovnakého alebo podobného druhu uskutočneného v zmysle zákona za posledné tri roky,
minimálne jeden projekt JPÚ ukončený a zapísaný v katastri nehnuteľností,
- Technické vybavenie uchádzača v čase predkladania ponúk,
- Údaje o vzdelaní a odbornosti zamestnancov uchádzača.
Doklady uvedené v bode 7 a.) a 7 b.) predloží úspešný uchádzač k podpisu zmluvy.
Z Uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podl'a § 113 a § 114, ods. 2 ZVO vo väzbe
na § 34, ods. 1 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným
obstarávatel'om a rovnako musí byť zrejme, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača.
8. Obsah ponuky
Návrh cenovej ponuky podľa prílohy
9. Predkladanie

Č.

1 tejto výzvy.

ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, na kontaktnú e-mailovú adresu obce. Ponuka
doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovať.
(alebo: Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: "Ponuka - názov
zákazky - Neotvárať" . Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi
neotvorená).
10. Lehota na predkladanie

ponúk

Do 30.05.2018 do 12.00 hod.
11. Lehota viazanosti

ponúk

Do 29.06.2018
12. Kritérium

na vyhodnocovanie

ponúk

Najnižšia cena s DPH.

13.0tváranie

a vyhodnocovanie

ponúk

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 30.05.2018 od 13.00 hod. v kancelárii starostu obce.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na
prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na
prvom mieste v poradí.
14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

15. Ďalšie informácie
Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti rozhodnutiu obce o
výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť
o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

v Petrovciach 16.05.2018

Ing. Miroslav BOBRIK
starosta obce

Prílohy: 1. Formulár Ponuka
1 list
2. Zápisnica Okresného úradu vo Vranove nad Topl'ou, pozemkového a lesného odboru pod číslom
OU-VT-PLO-2018/004173-06 zo dňa 07.05.2018 o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ v časti k. Ú.
Petrovce
3 listy
3. Grafický prehľad obvodu projektu JPÚ k. Ú. Petrovce
1 list

