
M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S 

                       Mestský úrad   -   Városi hivatal 
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37          

                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja 
 

                                                                                                     v Šamoríne dňa 10.1.2022  

 
 
 

VÝZVA NA ZASLANIE CENOVEJ PONUKY PRE ÚČELY ZISTENIA  PHZ 
 

Predmet zákazky:  Spracovanie Územného plánu zóny – Rekreačná zóna Čilistov 
 
 
1.   IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 

 
Názov:  Mesto Šamorín 
Sídlo:  Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 
IČO:  0030572 
DIČ: 2020370121 
Kontaktná osoba: Bc. Csaba Orosz, primátor mesta 
Telefón: 031 / 590 04 11,18 
e-mail: info@samorin.sk 

  

2. Typ zmluvy a predmet zákazky 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na predmet zákazky „:  Spracovanie 
Územného plánu zóny – Rekreačná zóna Čilistov“. 
 
3. Podrobný popis predmetu zákazky: 

Predmetom riešenia územného plánu zóny, bude dokumentácia, ktorá bude komplexne riešiť územie 
rekreačnej zóny nachádzajúcej sa prevažne v katastrálnom území Čilistov a ktorá jasne 
a zrozumiteľne zareguluje funkčné a priestorové využívanie jednotlivých pozemkov v riešenom 
území, ktoré je v záväznej časti Územného plánu mesta Šamorín vyznačené ako regulačný blok  
30+ZaD3.47. 
 
Spracovanie ÚPD bude pozostávať z: 
a) Vypracovanie návrhu urbanistickej štúdie 
b) Vypracovanie Zadania pre Územný plán zóny na podklade Urbanistickej štúdie 
c) Vypracovanie návrhu územného plánu zóny 
d) Zapracovanie pripomienok a vypracovanie dokumentácie na preskúmanie okresným úradom 

podľa § 25 stavebného zákona 
e) Vypracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie 
 
Poznámka: Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť proces obstarávania územnoplánovacej 
dokumentácie po skončení ktorejkoľvek z etáp uvedených v písm. a) – d). 
  
2. Cena a spôsob určenia ceny: Cena  za  predmet  zákazky  musí  byť  stanovená  ako  cena  v  EUR,  
podľa   zákona  NR SR č.  18/1996   Z. z.  o  cenách  v  platnom  znení, špecifikovaná  ako  cena  
maximálna a musí zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s  predmetom zákazky vrátane   DPH. 



 
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  71400000-2- územné plánovanie 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Miestom dodania predmetu zákazky je Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 
 
5. Trvanie zmluvy do: 
Najviac tri roky od podpisu zmluvy. 

6. Lehota dodania predmetu zákazky 
Lehota dodania predmetu zákazky:   
a) Vypracovanie návrhu urbanistickej štúdie  ..................... do 16 týždňov od podpisu zmluvy 
b) Vypracovanie Zadania  ..................................................... do 6 týždňov od doručenia pokynu 

obstarávateľa 
c) Vypracovanie návrhu územného plánu zóny .................. do 10 týždňov od doručenia pokynu 

obstarávateľa 
d) Zapracovanie pripomienok  ............................................. do 2 týždňov od doručenia pokynu 

obstarávateľa 
e) Vypracovanie čistopisu  ................................................... do 2 týždňov od doručenia pokynu 

obstarávateľa 
7. Jazyk ponuky: slovenský   
   
8. Obsah ponuky: 

− čestné vyhlásenie, že záujemca  nemá  zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

− cenová ponuka 
 
9.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
 
9.1. Financovanie bude realizované z finančných prostriedkov obce. 
9.2.  Vlastná  platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 
         daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom. 
9.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje  zálohu. 
9.4.  Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
10.    Kritéria na hodnotenie ponúk  
 
Verejný   obstarávateľ   bude   vyhodnocovať   ponuky    v súlade  s § 44 ods. 3 písm. c) – najnižšia 
cena. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena za predmet 
zákazky.  Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou navrhovanou 
cenou za predmet zákazky. 

 

 
 
 
 
 

 Bc. Csaba Orosz 
 primátor mesta 


