obecRohožník

obecnýúradRohožník
Sko|ské
nám.406/1.
90638RohoŽník

Yýzva na pred|oženie
cenovej ponuky - na službu- Zhotovenieúzemnop|ánovacej
dokumentácie- Zmeny a dop|nkyč.l Uzemnéhop|ánu obceRohožnft
Podťazríkonač.25/2006Z. z. o verejnomobstarávaní
a o zmenea doplneníniektoých
zákonovna dodanietovaru, sluŽieb,prác zríkoně. 95/2013
obstarávanieslužiebdo 20 000..€
Identifilcíciaverejnéhoobstarávate|'a:
obec Rohožník
obecnýúrad
90638 Rohožník
Starostaobce: Msr. PeterŠvaral
IČo:390923
IČDPH: nieje platcomDPH
Bankovéspojenie:PRIMA BANKA a.s.
Císloúětu:
3208206001/5600
Tel,fax:034/6588
I0 l, 034/6588328
pre styk s uchádzačmi:
Kontaktnáosobaobstarávatel'a
Mgr. PeterŠvaral,
určená
2. Typ zmlury: zmluvao dielo
1
Predmet obstaťávania:
obsahomZmien a doplnkovč.1ÚPN obceRohoŽník(ZaD ó. ] ) budepripravovaný
zámerzmenynavrhovanej
trasypreložkycesý III/503l0.
podmienokpre predložený
Vytvorenieúzemných
zámersi vyŽadujezmeniťa doplniť
platnýmúzemným
plánomobce.
funkčné
vyuŽitieúzemiastanovené
poádujemespracovať
Dokumentáciu
v nasledovnom
rozsahučinností
:
práce
Prípravné
-prerokovanie
zámeru na obecnomzastupitel'stve
Rohožník
s prijatímpríslušných
uznesení
plánu,
o začatí
obstarávania
zmiena doplnkovúzemného
-vstupné
rokovaniespracovatel'a
dokumentácie
ZaD č.1s obcouako predkladatelbm
Zámeru,
-vyžiadanie
azabezpečenie
digitálnychúdajovkatastranehnutelhosti
z GKÚ BratisIava,
.oznámenieo začatí
obstarávania
ZaD č.1'
- vypracovaniemateriálu,,oznámenieo strategickom
podl'aZákonač.2412006
dokumente..
prostrediev meníneskorších
vplyvov na životné
predpisov
Z.z. o posudzovaní
prostrediek príslušnému
a odoslaniena okresnýúradMalacky,odbofstaÍostlivosti
o životné
konaniu.
prieskumya rozbory- zabezpeěí
Doplňujúce
ZaD ě.| :
spracovate|,
. terénne
práce,
-urbanisticko-krajinné
plánovaného
zhodnotenie
rozvoja'
-overeniedotknuýchvedeníverejnejtechnickejinfraštrukfu
ry,
. zapracovanie
zistenýcha vyhodnotených
údajovdo digitálnehopodkladupre
vypracovaniegrafickej časti,
- koordinačné
rokovanies obstarávatelbm,
Návrh zmiena doplnkov- zabezpečí
spracovatel'
:

- Vypracovanie
návrhuZaD č.l,
- zohl'adnenie
pripomíenok
zo zisťovacieho
konaniaa rozhodnutiaokresnéhoúraduMalacky,
odborstárostlivostio Životnéprostredieresp.áverečného
posudkuk správeo hodnotení
vplyvovna ŽP,
. spoluprácaso špecialistami
odbornýchprofesii,
- zapracovanie
výstupova koordinačné
práce,
. pracovné
prerokovanie
návrhus obstarávatelbm'
. dopracovanie
návrhu,
. expedíciamateriálunávrhuZaD č.1na verejnéprerokovanie,
Prerokovanie
a schval'ovanie
zabezpečí
odbomespósobiláosobapoverenáobstaráVatelškou
činnostbu(zabezpečí
spracovate|')
a spracovate|'
ZaD č.l:
. verejné
prerokovanie
návrhuZaD č.l,
- prípravaVýňatkuz dokumentácie
predpokladaných
ZaD č.l k odsúhlaseniu
záberov
polhohospodrí,rskej
pódy okresnýmúradom, Pozemkovýa lesnýodbor,
. vyhodnotenie
doručených
stanovísk
a pripomienok,
. opátovné
prerokovanie
prípadných
nesúhlasných
stanovísk
a riešenierozporov,
- prerokovanie
pripomienkového
lyhodnotenia
konaniak ZaD č.ls obecným
zastupitel'stvom,
- zapracovanie
pripomienokz prerokovania
akceptovaných
do ZaD č.l' príprava
a odosIaniedokumentácie
podl'a$25stavebného
na preskúmanie
ákona na okresný
p|ánovania,
úradv BratisIave,
oddeIenie
územného
- súhlasné
stanoviskoa odporučenie
okresnéhoúraduv Bratislave,oddelenieúzemného
plánovaniak schváleniuZaD č.l .
. schváleniev obecnomzastupitel\tve'
Čistopis- zabezpečí
spracovatel'ZaDč.l :
- vypracovaniečistopisu,
- spracovanieregistračného
listu,
- uloženiedokumentácie
v súlades $28stavebného
zákona.
V súlade
vyplýajúcouzo zákona ě.50119,16
s postupnosťou
plánovaní
Zb. o územnom
poriadkuv zneníneskorších
a Stavebnom
predpisov
a Vyh|áškyě.55/200lo územno.
plánovacích
podkladocha územnop|ánovacej
dokumentácie
navrhujeme
zabezpečiť
dokumentáciu
ZaD č.l v súlades komentáromk $3l zákonaformouspracovania:
-v textovejčasti- zmenoua doplnením
textuv dotknuýchkapitolách,s uvedením
strany
a príslušnej
časti_ odsek,odráŽka,
-v záváznejěasti - Zmenoua doplnením
textuv dotknuýchkapitolách,s uvedením
strany
a príslušnej
časti,
.v grafickejčasti-ákresom zmiena doplnkovna priesvitnejnáloŽke,ktorása bude
nakladať
na výkresyÚzemnéhoplánuobce
.výkresč.2.ZD v M l :25000,
.výkresyč.3vM l:5000
.ýkresč.4vM l:5000
- v ý k r e s č . 5 v1M: 5 0 0 0
.výkresč.6vM1:5000
. priemetZaD č.lUPN do výkresov p|atného
plánu- ýs|edný stavpo schválení,
územného
výlaěenýbudena papieri'
početvýlačkovdokumentácie
:
- hlavnéqýkresyn ávrhuZaD č.l k prerokovanius.obcoua investormi_ lx,
. verejné
prerokovanie
návrhuzmiena dop|nkovUPN obce_ 2x kompletný
materiá|,
lCD,
- výňatokz dokumentácie
ZaD ě.| k odsúhlaseniu
predpok|adaných
záberov
pol'nohospodárskej
pódy a odňatílesnýchpozemkovz plneniafunkcielesaokesným
úradom,
Pozemkovýa lesnýodborBratislavaa VojenskéIesyMa|acky
. materiá]na súhlasné
stanoviskopodl,as 25 _ l x kompletnýmateriálso zapracovaním
stavupo pripomienkovom
konaní.
- prerokovaníe
- lx
a schva|bvaniedokumentácie
v obecnomzastupitel'stve
Rohožník

hlavnéýkresy.
. čistopisdokumenúície
- 3x pre stanovenéuloženie,lCD.
4. Mesto a čas dodania: Rohožník- obecnýúrad'zahájeniemáj 2014
5. I,ehota na predloženieponu|rydo 5. 3. 2014
Ponuku možnozaslať:
. Na adresuverejnéhoobstanívatelb
obec RohoŽník
Školské
nrá'rn
406ll
906 38 Rohožník
aleboemailomna adresupeter.svaral@rohoznik.sk
Kritériana lyhodnotenieponúk:
. Najnižšia
cena

V Rohožtiku24.2.2014
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Mgr. Peter Švara|
staÍostaobc€

