
Mesto Rožňava Zákazka podľa § 117 zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní
 a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Číslo zákazky : 01/2018/Ka
Názov zákazky : Pasport, evidencia verejnej a vyhradenej  zelene v správe mesta 

Rožňava
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : služby
Postup verejného obstarávania podľa § 117
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 71332004 - Geotechnické inžinierske služby

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.: 058/7773256; mobil : 0918 792 949
e-mail.: verejneobstaravanie@roznava.sk  

Kontaktná osoba vo veciach  technických :
Ing. Andrea Blašková

Tel.: 058/7773211
e-mail.: andrea.blaskova@gmail.com       

II.  Opis

II.1. Miesto plnenia predmetnej zákazky:
1.1 Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
II.2. Predmet zákazky:                                                                                                                                     
2.1 Predmetom plnenia zákazky je vypracovanie pasportu verejnej a vyhradenej zelene v správe mesta 
Rožňava  pre  potreby  implementácie  do  geografckého  informačného  systému  mesta.  Jedná  sa  o 
inventarizáciu existujúcej zelene na území mesta Rožňava štandardnými postupmi, ktorých základom je 
terénny prieskum, ako aj využite jestvujúcich metodík na hodnotenie drevín, vlastné hodnotenie drevín 
a plôch zelene zhotoviteľom.

2.2 Opis a rozsah zákazky:
Predmetom  zákazky  je  evidencia,  inventarizácia  a zdokumentovanie  prvkov  verejnej  a vyhradenej 
mestskej zelene na území mesta Rožňava do formy digitálny vektorových dát v rozsahu podľa Prílohy č. 2  
Evidenčná tabuľka pasportu zelene.  Pasport  verejnej  a vyhradenej  zelene  bude obsahovať  komplexnú 
evidenciu, inventarizáciu a zdokumentovanie verejnej  a vyhradenej zelene v správe mesta Rožňava. Pre 
účely tejto zákazky sa pod pojmom verejná zeleň rozumejú prvky zelene na území mesta, ktoré sú verejne 
prístupné, neoplotené. Za verejnú zeleň sa pre účely tejto  zákazky nepovažujú pozemky lesného pôdneho 
fondu. Za vyhradenú zeleň sa pre účely tejto zákazky rozumejú aj oplotené prvky zelene na území mesta, 
ktoré  sú  vo  vlastníctve  mesta  Rožňava  (napr.  školské  dvory  pri  materských  a základných  školách). 
Predmetom plnenia pasportzácie bude evidencia a kategorizácia prvkov zelene a ich následná lokalizácia.  
Pasport  verejnej  a vyhradenej  zelene  bude  slúžiť  pre  získanie  údajov  o  výmerách  jednotlivých  plôch 
zelene,  o  objeme a identfkácii  individuálnych  prvkov  zelene  -  samostatné  stromy,  samostatné  kríky,  
trávnatá  plocha,  záhony,  živé  ploty,  skupiny  kríkov,  skupiny  drevín,  ďalej  bude  poskytovať  možnost 
získania sumárov jednotlivých atribútov tabuľky a ich vzájomných kombinácií. Bude obsahovať grafckú a 
tabuľkovú časť v súradnicovom systéme S-JTSK v realizácii JTSK a v digitálnom spracovaní do formátu GIS  
verejného obstarávateľa.  Požadovaným formátom dát  je  shapefle.  Pri  jednotlivých  prvkoch zelene sa 
budú spracovávať položky podľa tabuliek jednotlivých zložiek pasportu verejnej a vyhradenej zelene, ktoré 
tvoria  Prílohu č. 2 Evidenčná tabuľka pasportu zelene tejto výzvy a budú tež prílohou zmluvy o dielo. 
Mierka  spracovania  je  stanovená  na  1:500.  Veľkosť  spracovania  územia   je  totožná  z veľkosťou 
katastrálneho územia objednávateľa. Odovzdané dáta musia spĺňať teto kvalitatvne podmienky, musí sa 
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jednať  o  topologicky  čistú  kresbu,  jednotlivé  prvky  musia  na  seba  nadväzovať,  nesmú  sa  vyskytovať 
preťahy, nedoťahy, prekrývanie prvkov, duplicitné prvky.
2.3 Dodávateľ zaručí úplnosť, kvalitu a kompletnosť jednotlivých čast predmetu zákazky pre požadovaný  
účel. 
2.4  Vyhotovenie  predmetu  zmluvy  bude  zodpovedať  súčasnej  technickej  úrovni,  požiadavkám 
objednávateľa a bude v súlade s platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: 
Neuplatňuje sa.
II.4. Termín dodania alebo poskytnuta služby: do  6  mesiacoch  od  účinnost 

zmluvy
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  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť  
vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
9.2 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. 
9.3 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.

III.  Administratvne informácie

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

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 18.01.2018
Čas :       najneskôr do 11:00 hod.
III.3.  Obsah a predloženie ponuky:
3.1.  Uchádzač  predloží  ponuku  v uzavretom  obale  osobne  alebo prostredníctvom poštovej  zásielky  na 
adresu uvedenú v bode I.  tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci  je termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi.  Obal musí byť označený menom a      adresou verejného obstarávateľa,   
menom  a      adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a      heslom „ Pasport  “.

Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 1),  a ostatné požadované doklady podľa bodu IV. 
tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby svoje cenové ponuky predkladali na tlačivách, ktoré sú  
pripojené k     Výzve na predmetnú zákazku. Doklady a     dokumenty verejný obstarávateľ požaduje predložiť   
len te, ktoré sú uvedené vo Výzve iné nebudú prijaté.
Ponuky predložené na iných tlačivách nebudú prijaté, a     budú zo súťaže vylúčené!!     
III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.07.2018

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  20 000,00   
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust.  
§ 5 zákona o verejnom obstarávaní.
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IV.  Podmienky účast  

IV.1.  Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia : 
1.1   Doklad o odbornej  spôsobilost   na   autorizáciu  vybraných  geodetckých  a  kartografckých  činnost 

 –  autorizovaný   geodet  a  kartograf   v  zmysle  §  6  písm. d/ až j/  zákona  č. 215/1995 Z.z..
1.2   Doklad  o  odbornej  spôsobilost  osoby  pre  vyhotovenie  dokumentácie  ochrany   prírody   a  krajiny 
         podľa  § 55  zákona  č. 543/2002  Z. z.  o  ochrane  prírody  a  krajiny  v  znení   neskorších  predpisov. 

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie : Neuplatňuje sa
IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :  Neuplatňuje sa
IV.4.  Ostatné  požiadavky :
- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 

zamestnávania,  
- 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.) Príloha č. 3 . 

V.  Vyhodnotenie ponúk 

V.2.  Spôsob hodnotenia : 
Verejný obstarávateľ  zostaví  poradie  platných  ponúk,  do úvahy  bude braná  cena  s DPH alebo  celkom 
v prípade neplatteľa DPH za celý predmet zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka,  
poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované 
náležitost uvedené vo výzve. 

Po  vyhodnotení  Verejný  obstarávateľ  písomne  oznámi  všetkým  uchádzačom,  ktorých  ponuky  boli  
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.

Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých 
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky.

VI.  Spôsob vzniku záväzku 

VI.1.  Zmluva 
1.1 Typ zmluvy :  Zmluva o dielo  podľa  § 536 zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného zákonníka  v  znení 
neskorších  predpisov  (ďalej  len „Obchodný zákonník“).
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude fnancovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa  pričom preddavky nebudú 
poskytnuté.  Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, 
podľa  dohody  s úspešným  uchádzačom.  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 ani jednu z predložených ponúk a zrušiť tento postup 
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu fnančný limit verejného obstarávateľa alebo budú 
pre neho inak neprijateľné.
1.2 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. 
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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, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení 
ponúk  atď. ).  
1.3   Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protstrany  potvrdenie   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

Návrh na plnenie kritéria
/vyplní uchádzač, ktorý predkladá ponuku/

Číslo zákazky : 01/2018/Ka
Názov zákazky : Pasport,  evidencia  verejnej  a  vyhradenej  zelene  v správe 

mesta Rožňava 
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby
Postup verejného obstarávania podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:
Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie : IBAN :
DIČ : IČ DPH :
Štatutárny zástupca : Tel.: 
Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. :
E-mail :

II. Cenová ponuka uchádzača 

P.č. Názov Cena v € 
bez DPH

DPH Cena v €
s DPH

Vypracovanie pasportu evidencie verejnej a vyhradenej 
zelene v správe mesta Rožňava

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
*platteľ DPH uvedie cenu s DPH, neplatteľ DPH uvedie cenu bez DPH

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

                                                                                                    ............................…………………………...……………     
                                                                                                     štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2  

Evidenčná tabuľka pasportu zelene

1. Bodové objekty (stromy, kriky, kvetinčee 1:
 ID- identfkátor, číselný identfkátor
 Inventárne číslo- inventárne číslo, evidenčné číslo 
 Typ- typ zelene (ker, strom, a pod.)
 Podtyp- podtyp zelene (ihličnatý, listnatý a pod.)
 Taxón objektu- slovenský názov objektu
 Taxón objektu- latnský názov objektu
 Základná plocha zelene do ktorej je prvok zahrnutý
 Popis- ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis
 Výška- výška objektu v m
 Kmeň- priemer kmeňa objektu v cm
 Koruna- priemer koruny v m
 Kmeň počet- počet kmeňov ks
 Perspektva
 Fyziologická vitalita
 Zdravotný stav
 Stabilita
 Fyziologická staroba
 Fotografa objektu

2. Líiiové objekty (žive ploty, stromoradia, a pod.e 2:
 ID- identfkátor, číselný identfkátor 
 Typ- typ zelene (živý plot, stromoradie, a pod.)
 Podtyp- podtyp zelene (ihličnatý, listnatý a pod.)
 Taxón objektu- prevažujúci slovenský názov objektu
 Taxón objektu- prevažujúci latnský názov objektu
 Základná plocha zelene do ktorej je prvok zahrnutý
 Popis- ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis
 Dĺžka- dĺžka líniového objektu
 Počet- počet objektov v skupine
 Výška- priemerná výška objektov
 Údržba- spôsob údržby
 Fotografa objektu

       3.  Plošie objekty (trnviiky, skupiiy drevíi, znhoiy a pod.e 3:
 ID - identfkátor, číselný identfkátor 
 Typ - typ zelene (typ zelene, trávniky, skupiny drevín, záhony a pod.)
 Podtyp - podtyp zelene (ihličnatý, listnatý a pod.)
 Taxón objektu - prevažujúci slovenský názov objektu
 Taxón objektu - prevažujúci latnský názov objektu 
 Základná plocha zelene do ktorej je prvok zahrnutý
 Popis- ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis

1 Interpretujú sa stromy nad 1,5 m, kríky nad 0,5 m a kvetnáče s pevným miestom osadenia
2 Interpretujú  sa živé ploty a stromoradia nad 0,5 m
3 Interpretujú sa plochy nad 6 m2
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 Sklon - sklon plochy
 Výška - Priemerná výška 
 Počet objektov - počet objektov v skupine
 Výmera - výmera plochy v m2

 Fotografa objektu
 Údržba - spôsob údržby
 Intenzita kosenia - plánovaný počet kosenia za rok

       4.  Znkladie plochy zeleie:
 ID - identfkátor, číselný identfkátor 
 Číslo - číslo základnej plochy zelene
 Názov - názov základnej plochy zelene
 Kategória zelene základnej plochy
 Popis - ľubovoľná poznámka, doplňujúci popis
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Príloha č. 2/1

Atributová štruktúra 

PZ_objekt_b bodové objekty (stromy, kríky, kvetnáče)  
Name Declared Type Popis číselník/väzba
id INTEGER jednoznačný identfkátor
cislo_inv TEXT inventárne číslo
typ_id INTEGER typ zelene (ker, strom, ...) c_pz_typ
podtyp_id INTEGER podtyp zelene (ihličnatý, listnatý,...) c_pz_podtyp
taxon_id INTEGER taxón objektu (latnský/slovenský názov) c_pz_taxon
zp_id INTEGER základná plocha do ktorej je prvok zahrnutý PZ_zaklplo_p
foto TEXT odkaz na fotodokumentáciu
popis TEXT doplňujúci popis
vyska NUMBER(4, 1) výška (m)
kmen_pr NUMBER(4, 1) priemer kmeňa (cm)
koruna_pr NUMBER(4, 1) priemer koruny (m)
kmen_poc INTEGER počet kmeňov (ks)
persp_id INTEGER perspektva c_pz_persp
fyzvit_id INTEGER fyziologická vitalita c_pz_fyzvit
zdravst_id INTEGER zdravotný stav c_pz_zdravst
stabil_id INTEGER stabilita c_pz_stabil
fyzst_id INTEGER fyziologická staroba c_pz_fyzst
geom POINT bodová geometria

PZ_objekt_l líniové objekty (živé ploty, stromoradie)  
Name Declared Type Popis číselník/väzba
id INTEGER jednoznačný identfkátor
typ_id INTEGER typ zelene (živý plot, stromoradie) c_pz_typ
podtyp_id INTEGER podtyp zelene (ihličnatý, listnatý,...) c_pz_podtyp
taxon_id INTEGER prevažujúci taxón (latnský / slovenský názov) c_pz_taxon
zp_id INTEGER základná plocha do ktorej je prvok zahrnutý PZ_zaklplo_p
popis TEXT doplňujúci popis
dlzka NUMBER(4, 1) dĺžka objektu
foto TEXT odkaz na fotodokumentáciu
pocet_ks INTEGER počet objektov v skupine (ks)
vyska NUMBER(4, 1) výška (m)
udrzba_id INTEGER spôsob údržby (prerezanie, hrabanie,...)
geom LINESTRING líniová geometrie

PZ_objekt_p plošné objekty (trávniky, skupiny drevín, záhony, ..)  
Name Declared Type Popis číselník/väzba
id INTEGER jednoznačný identfkátor
typ_id INTEGER typ zelene (trávniky, skupiny drevín, záhony) c_pz_typ
podtyp_id INTEGER podtyp zelene (ihličnatý, listnatý, parkový...) c_pz_podtyp
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taxon_id INTEGER prevažujúci taxón (latnský/slovenský názov) c_pz_taxon
zp_id INTEGER základná plocha do ktorej je prvok zahrnutý PZ_zaklplo_p
popis TEXT doplňujúci popis
sklon_id INTEGER sklon plochy (do 1: 5, svah 1: 5 - 1: 2, ..) c_pz_sklon
vyska_pr NUMBER(4, 1) priemerná výška (m)
str_pocet INTEGER počet objektov skupine (ks)
vymera NUMBER(6, 1) výmera plochy (m2)

foto TEXT odkaz na fotodokumentáciu
udrzba_id INTEGER spôsob údržby (kosenia, prerezanie, 

hrabanie,...) 
c_pz_udrzba

intsek_id INTEGER plánovaný počet kosenia za rok c_pz_intsek
geom MULTIPOLYGON plošná geometrie

PZ_zaklplo_p základné plochy zelene  
Name Declared Type Popis číselník/väzba
id INTEGER jednoznačný identfkátor
cislo TEXT číslo základnej plochy
nazev TEXT názov základnej plochy
katzel_id INTEGER kategória zelene c_pz_katzel
poznamka TEXT doplňujúci popis
geom MULTIPOLYGON plošná geometrie
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Príloha č. 3 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného vyhlásenia

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

Uchádzač  (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:

- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani nebolo prot  nemu zastavené  konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre  nedostatok majetku,
- 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.) 

- že  naňho  nebol  uložený  zákaz  uchádzať  sa  o verejné  zákazky,  a že  neporušil  zákaz  nelegálneho 
zamestnávania,

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

     

 ..........................................……....……………………...……………     
                                                                                                  Meno, priezvisko, ttul štatutárneho orgánu zástupcu  
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