
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05/2011/Ka 
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov) na 
poskytnutie služby s názvom  
„Geodetické práce  pre Mesto Rožňava“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mesto Rožňava 
Sídlo:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
IČO:      00328758 
Telefón: 058/7773256 
Fax: 058/7881281 
Stránkové hodiny: 8.00 – 14.00 
Kontaktná osoba:  Blanka Fabiánová 
e-mail: blanka.fabianova@roznava.sk 
 

2. Typ  zmluvy:  Zmluva na poskytnutie služby   

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Rožňava    

      4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky sú  úkony  -  služby, ktoré sú 
potrebné poskytovať pre verejného obstarávateľa počas trvania zmluvy prevažne v katastrálnom území mesta 
Rožňava. Tieto je potrebné riešiť urýchlene  podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.  Služby  je potrebné 
poskytovať v nasledovnom rozsahu: 

 
-    Vytýčenie hranice pozemku 
-    Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny  je  totožný     
     s registrom C katastra nehnuteľností 
-    Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku ak stav právny nie je  totožný    
      s registrom C katastra nehnuteľností 
-    Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena 

Cenu je potrebné stanoviť na 1 mernú jednotku, ktorá sa rovná 100 m. 

Mernú jednotku má tvoriť súčet omerných mier hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkoprávne 
usporiadáva a súčet omerných mier stavby.  
 
5. Verejný obstarávateľ požaduje dodať : 

a./ geometrické plány v troch vyhotoveniach 

b./ pri vyhotovení geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena požaduje dodať aj pamäťový nosič. 

Všetky vyhotovené geometrické plány pri odovzdaní verejnému obstarávateľovi musia byť overené príslušnou 

pečiatkou Správy katastra podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. 

Všetky geometrické plány budú mať vhodnosť podkladov na právne úkony. 

6. Slovník spoločného obstarávania:  71355200-3 

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

8. Variantné riešenie: nie 

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  rok 2011 

 

 

 



10. Lehota na predkladanie ponúk:  

a) dňa 31.01.2011  do  10.30 hod. 

b) doručenie poštou na adresu : Mestský úrad, sekretariát prednostu MsÚ, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 
Rožňava,  alebo  osobne na tej istej adrese. Obálku označte : „  PT – geodetické práce“ . Neotvárať! 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného 
uchádzača. 

       
      11. Podmienky financovania: Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 

financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 21 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. 

 
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 
 
13. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Doklad  o   oprávnení   poskytovať službu,   podľa  opisu   predmetu  zákazky - výpis 
z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento  doklad   môže   uchádzač   nahradiť   
potvrdením   Úradu  pre  verejné  obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. 
(potvrdenie  o zapísaní do zoznamu podnikateľov - fotokópie). 
Originál, alebo úradne osvedčená fotokópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača . 
 
 14. Obsah ponuky: 

• doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 13 
• návrh na plnenie kritéria 
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom 
• kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail 
 

15. Ďalšie podmienky: 
 Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, ak budú neregulárne 
alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného  obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

     MUDr. Vladislav Laciak             
                primátor mesta 

 

 

 

 

 


