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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 
 

Názov zákazky : Geodetické služby 

Číslo zákazky :  01/2017/Ka 
 

 

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 Telefón : 058/77 73 256; mobil : 0918 792 949 
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk   

Kontaktná osoba vo veciach  technických : 
Blanka Fábiánová 

Telefón : 058/77 73 215  
e-mail: blanka.fabianova@roznava.sk       

 
II.  Opis  

II.1.  Miesto plnenia predmetnej zákazky: 
1.1  Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava  

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                      
2.1 Predmetom zákazky je poskytovanie geodetických a kartografických  služieb pre potreby mesta 
Rožňava. Verejný obstarávateľ má záujem nájsť dodávateľa na pravidelné poskytovanie zadaných 
služieb po dobu 48 mesiacov na základe samostatných objednávok.  

2.2 Požadované geodetické služby zahŕňajú nasledovné : 

1. Vytýčenie hraníc pozemkov 
2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je totožný 

registrom C KN 
3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny nie je totožný 

registrom C KN 
4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecných bremien na nehnuteľnostiach, 

stavbách a pozemkoch aj s vyznačením jeho rozsahu 
5. Polohopisné a výškopisné zameranie stavby a terénu 
6. Porealizačné geodetické zameranie podzemných inžinierskych sietí . 

2.3 Ostatné požiadavky verejného obstarávateľa: 

1. Geometrický plán musí byť autorizačne overený. Autorizačné overenie bude vyznačené na 
geometrickom pláne pečiatkou a podpisom osoby, ktorá geometrický plán takto overila a nesie 
zodpovednosť za jeho správnosť. 

2. Geometrický plán musí byť overený príslušnou správou z katastra. Úradné overenie 
geometrického plánu správou katastra bude vyznačené na geometrickom pláne pečiatkou 
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a podpisom. 

3. Geometrický plán musí byť vyhotovený v súlade s právnymi a technickými predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky, predovšetkým však v súlade so Smernicou na vyhotovenie 
geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. 

4. Geometrický plán musí byť odovzdaný verejnému obstarávateľovi v dohodnutej lehote v listinnej 
forme v troch (3) vyhotoveniach, autorizačne overené a overené príslušnou správou katastra. 
Všetky geometrické plány budú mať vhodnosť podkladov na právne úkony. 

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:  Neuplatňuje sa  

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:  do 14 dní od čiastkovej objednávky 

II.5. Možnosť rozdelenia 
zákazky :  

Iba na celý predmet zákazky ÁNO/ NIE 

Na ktorúkoľvek časť zákazky ÁNO/NIE 

II.6.  Predloženie 
variantných riešení : 

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
takéto  riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.7.  Jazyk ponuky :  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 

II.8.  Mena : EUR 
 

II.9.  Spôsob určenia ceny : 
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších 
predpisov.  

9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to 
v cenovej ponuke. 

9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním 
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie 
predmetu zákazky.  

9.4  Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré    nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť 
jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o 
cenách. 

9.5  V položkách 1) až 6) bodu II.2 tejto požiadavky je potrebné navrhovanú cenu stanoviť na 1 mernú 
jednotku, ktorá sa rovná 100 m. Mernú jednotku má tvoriť súčet omerných mier  hraníc oddeleného 
pozemku, ktorý sa majetkoprávne  usporiadáva a súčet omerných mier stavby. Pri oddeľovaní 
viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz. 

9.6  Pri vyhotovení geometrických plánov na vyznačenie vecného bremena aj s vyznačením rozsahu 
vecného bremena sa požaduje  dodať aj pamäťový nosič.  

 

III.  Administratívne informácie 

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :  Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú 
uvedené v tejto výzve. 

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
2.1  Dátum : najneskôr do 12.01.2017 
2.2  Čas :       najneskôr do 09:00 hod. 
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III.3.  Predloženie ponuky: 
3.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky na adresu : verejneobstaravanie@roznava.sk v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

3.2 Ponuka sa predkladá formou vyplnenej prílohy  (  Príloha výzvy č. 1, )   

3.3 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom doručiť svoje ponuky aj osobne, kde ponuku 
odovzdajú do podateľne Mestského  úradu, alebo prostredníctvom poštovej zásielky,  obal ponuky 
musí obsahovať nasledovné údaje : 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
- adresu uchádzača a označenie  „  PT – geodetické služby“ . Neotvárať! 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačive, ktorá 
je  pripojená k Výzve na predmetnú zákazku.  
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú akceptované, a budú zo súťaže vylúčené!! 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača 
viazané:   

do 31.01.2017 
 

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   5 000,00    

 

IV.  Podmienky účasti  - obsah ponuky   

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia :  

Úspešný uchádzač predloží: 
Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky 
(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 
alebo výpis z obchodného registra) - fotokópia 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :  Neuplatňuje sa. 

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :    Neuplatňuje sa.  

IV.4.  Ostatné  požiadavky : 
Uchádzač predloží: 
 4.1.  Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo proti  
nemu zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  
nedostatok majetku, 
4.2.  Prehlásenie    uchádzača ,  že   nemá   dlhy   voči   mestu   alebo  ním   zriadeným   mestským 
organizáciám  (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za 
byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným 
prehlásením,  

4.3.    4.3. Čestné prehlásenie uchádzača, že  naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že  
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

V.  Vyhodnotenie ponúk  

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena/najvyššie bodové   hodnotenie   

V.2.  Spôsob hodnotenia :  
2.1 Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou v € s DPH pri 
každom kritériu a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa 
vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.  
2.2 Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača podľa súčtu bodov jednotlivých kritérií. Úspešným 
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové   hodnotenie.   
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2.3 Poradie ostatných  uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Pri rovnosti výsledného 
súčtu bodov, rozhodne o poradí lepšie hodnotenie cena pre kritérium č. 5.  
2.4 Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka 
bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve.  

V.3  Bodové ohodnotenie jednotlivých služieb :   

P.č. Druh služby : Pridelené 
body 

1.
  

Vytýčenie hraníc pozemkov 10 

2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav 
právny je totožný registrom C KN 

25 

3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav 
právny nie je totožný registrom C KN 

25 

4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach, stavbách a pozemkoch aj s vyznačením jeho rozsahu 

10 

5. Polohopisné a výškopisné zameranie stavby a terénu 25 

6. Porealizačné geodetické zameranie podzemných inžinierskych sietí – 
minimálny rozsah 1 MJ  

5 

 
VI.  Spôsob vzniku záväzku  

VI.1.  Zmluva o poskytovaní služieb 
1.1  Platnosť zmluvy:  48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy resp. do vyčerpania zmluvného limitu 
5 000,00 € bez DPH;  podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

VI.2  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 
2.1 Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky 
nebudú poskytnuté.  
2.2 Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, po 
dodaní geometrických plánov, resp. polohopisného a výškopisného plánu podľa požiadavky 
verejného obstarávateľa.  
2.3 Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie  zákazky v zmysle zmluvy. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

VII. 1 Ďalšie informácie : 
1.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre 
neho inak neprijateľné. 

1.2  Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  
t. j. e-mailom.  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, zaslanie 
cenových ponúk,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ).   

1.3  Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie o  doručení 
každej   e-mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o doručení,  bude  
považované  za  preukázanie  doručenia.    
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky 

MESTO ROŽŇAVA 

IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk 

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 

 

Cenová ponuka uchádzača 
/Návratka/ 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby 

Názov zákazky : Geodetické služby 

Číslo zákazky :  01/2017/Ka 

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača 

Obchodné meno : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN : 

IČO: DIČ : IČ DPH : 

Štatutárny zástupca :  Tel.:  

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača  

P.
č. 

Druh služby 

Cena bez 
DPH za MJ 

v € 

Cena 
vrátane 

DPH za MJ 
v € 

1. Vytýčenie hraníc pozemkov 
  

2. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak 
stav právny je totožný registrom C KN 

  

3. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak 
stav právny nie je totožný registrom C KN 

  

4. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecných bremien na 
nehnuteľnostiach, stavbách a pozemkoch aj s vyznačením jeho rozsahu 

  

5. Polohopisné a výškopisné zameranie stavby a terénu 
  

7. Porealizačné geodetické zameranie podzemných inžinierskych sietí  
  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace 
s predmetom zákazky . 

V ………………………. dňa .........................        

 ............................…………………………...……………      

                                                                                                         štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka) 
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