Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky :

02/2019/PHZ

Názov zákazky :
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Digitálne mapové podklady z leteckých meračských snímok na
používanie v geografickom informačnom systéme mesta Rožňava
Služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

71410000-5; 71355200-3

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : Mesto Rožňava

IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová

Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk

II. Opis
II.1. Miesto dodania predmetu zákazky :

Mestský úrad Rožňava

II.2. Stručný opis zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je vyhotovenie Časových sád digitálnych ortofotomáp s aktuálnosťou na

rok 2020, 2019, 2016, 1949, 1970 - 1979 :

1. Opis predmetu zákazky:
a) aktuálna podrobná digitálna farebná ortofotomapa vo vysokom rozlíšení, spektrum RGB,
s rozlíšením 0,10 m/pixel, s aktuálnosťou jarné mesiace roku 2020, v rozsahu zastavanej časti mesta
Rožňava t.j. pre územie o veľkosti cca 8 km2,
b) aktuálna digitálna farebná ortofotomapa, spektrum RGB + CIR s rozlíšením 0,20 m/pixel
s aktuálnosťou rok 2019 v celom rozsahu záujmového územia mesta Rožňava, t.j. pre územie
o veľkosti cca 46 km2 (k. ú. Rožňava, k. ú. Nadabula),
c) staršia dátová sada digitálnej farebnej ortofotomapy, spektrum CIR, s rozlíšením 0,20 m/pixel
s aktuálnosťou rok 2016 v celom rozsahu záujmového územia mesta Rožňava, t.j. pre územie
o veľkosti cca 46 km2 (k. ú. Rožňava, k. ú. Nadabula),
d) historická čiernobiela ortofotomapa, spektrum B/W, s rozlíšením 0,50 m/pixel, s aktuálnosťou
rok 1949 v celom rozsahu záujmového územia mesta Rožňava, t.j. pre územie o veľkosti cca 46 km2
(k. ú. Rožňava, k. ú. Nadabula),
e) historická čiernobiela ortofotomapa, spektrum B/W, s rozlíšením 0,50 m/pixel, s aktuálnosťou
70-te roky v celom rozsahu záujmového územia mesta Rožňava, t.j. pre územie o veľkosti cca 46
km2 (k. ú. Rožňava, k. ú. Nadabula),
Požiadavka na odovzdanie zákazky:
V ponuke uchádzač zahrnie:
- Dodávku dát v rastrovom formáte TIF+TFW a JPG+JWG, v súradnicovom systéme JTSK na
elektronickom médiu.
-

Poskytnutie licencie – nevýhradnej, časovo a územne neobmedzenej, bez obmedzenia pre

interné potreby mesta Rožňava a mestom založených a zriadených organizácií ( príspevková
organizácia Technické služby mesta Rožňava, obchodná spoločnosť Mestské lesy Rožňava
s.r.o.). Interné potreby budú oprávňovať mesto Rožňava na:
a) použitie v informačných systémoch a pre potreby zamestnancov mesta Rožňava, príspevkovej
organizácie Technické služby mesta Rožňava, obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o.,
b) použitie v informačných systémoch pre verejnosť,
c) zverejnenie ortofotomáp na webstránke www.roznava.sk s informáciou o autorských právach,
d) spracovanie a tlač pre potreby mesta Rožňava,
e) sprístupnenie pre externých spolupracovníkov a dodávateľov pre spracovanie zákaziek
objednaných zo strany mesta Rožňava.

III. Administratívne informácie
III.1. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum : do 13.01.2020
Čas :
do 13:00 hod.,
III.2. Predkladanie ponúk:

Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu verejneobstaravanie@roznava.sk ,
poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk,
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
III.3 Určenie predpokladanej hodnoty zákazky :
3.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej
ponuke.
3.2 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky.
3.4 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých
nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
3.5 Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

IV. Doplňujúce informácie
IV.1 Ďalšie informácie :
4.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t.j. emailom.
Verejný
obstarávateľ
určil
na
komunikáciu e-mailovú
adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk . Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení
ponúk atď. ).
4.2 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
4.3 Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému
obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.
4.4 Na základe určenia predpokladaj hodnoty zákazky bude vyhlásená výzva podľa § 117 ZVO.

V Rožňave dňa 08.01.2020

