VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby
v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Geodetické práce a vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica
na roky 2020-2021“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a adresa verejného obstarávateľa:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
PhDr. Mária Sedileková, 045/694 96 06, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Oľga Nigríniová, 045/694 96 37, 0905/413945, olga.nigriniova@banskastiavnica.sk
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK5302000000000014525422
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
2. Predmet a špecifikácia zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica
a realizácia geodetických prác v priebehu roku 2020-2021. Ide prevažne o vypracovanie
geometrických plánov v katastrálnom území Banská Štiavnica, Banky, Banská Hodruša
a Štiavnické Bane okrem geometrických plánov vypracovaných za účelom vykonania
pozemkových úprav na základe zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, o ktorých rozhodne
príslušný okresný úrad ako orgán štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany
poľnohospodárskej pôdy. Geodetické práce budú slúžiť na vykonávanie bežnej agendy
Mestského úradu ako napr. vysporiadanie majetkov, prevody a zámeny pozemkov,
zameranie miestnych komunikácií, vytýčenie hraníc pozemkov, výškopisné a polohopisné
zameranie pozemkov, zameranie adresného bodu a podobne. Geodetické práce budú
realizované na základe zadania objednávateľom prostredníctvom objednávok.
Všetky 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.

Geometrické plány žiadame vypracovať a odovzdať v troch vyhotoveniach.
Výstupy ostatných geodetických prác žiadame odovzdať v troch vyhotoveniach.
Termín dodania : do 30 kalendárnych dní od predloženia objednávky.
Prípadné opravy geometrických plánov sa budú realizovať bezplatne v lehote do 30
kalendárnych dní odo dňa zistenia vady objednávateľom alebo katastrálnym úradom.
Cenu je potrebné stanoviť na 1 MJ (mernú jednotku), ktorá sa rovná 100 m hranice
riešeného pozemku. V cene budú zahrnuté aj všetky ostatné náklady spojené
s uskutočnením predmetu zákazky, správne poplatky a podobne.
Počet merných jednotiek v konkrétnom prípade sa vyráta ako súčet omerných mier
oddeľujúcich riešený pozemok, ktorý sa majetkovo-právne usporadúva a súčet omerných
mier stavby v metroch delené 100.
V prípade ak uchádzač požaduje pri geometrických plánoch, pri ktorých dĺžka hraníc je
menšia ako 2 MJ účtovanie ceny za 2 MJ, na túto skutočnosť verejného obstarávateľa
upozorní a uvedie ju v cenovej ponuke.
3. Zmluva:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Z.z. obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy
a cenovej ponuky úspešného uchádzača.
Rámcová zmluva bude podpísaná s tromi uchádzačmi z dôvodu zabezpečenia časovej
efektívnosti uvedenej služby. Predpokladáme, že v jednom časovom rozpätí môže byť
potrebné vyhotovenie viacerých geometrických plánov, prípadne realizácia viacerých
geodetických prác, čo z hľadiska požadovanej lehoty dodania do 30 kalendárnych dní od
predloženia objednávky by nebolo možné splniť. Lehotu dodania geometrických plánov
ovplyvňuje i veľkosti meraného pozemku/pozemkov, teda rozsah meraného územia,
a rovnako tak počet požadovaných geometrických plánov a geodetických prác v danom
období.
4. Miesto uskutočnenie služieb:
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Mesto Banská Štiavnica,
katastrálne územie Banská Štiavnica a Banky
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
25 103,- EUR bez DPH
Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Podmienky účasti / obsah cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku stanovenú na 1 mernú jednotku podľa bodu č. 2 tejto výzvy, ktorá
musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky na
poskytnutie služby (môžete použiť prílohu č. 1; v prípade, ak bude cenová ponuka
zaslaná e-mailom, je potrebné aby ponuka obsahovala podpis a pečiatku uchádzača),

fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky
- doklad o oprávnení dodávať službu podľa predmetu zákazky (napr. kópia
živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si v súlade
s ustanoveniami zákona č. 117/2018 Z. z. zákona o niektorých opatreniach na

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečíme z dostupných informačných
systémov


čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.2)

7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za mernú jednotku uvedená v cenovej ponuke
uchádzača musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách
a musí zahŕňať všetky náklady a honorár uchádzača.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
7. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:
Poskytnutá služba bude financovaná z rozpočtu mesta Banská Štiavnica formou
bezhotovostného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu. Na faktúre bude uvedené číslo objednávky objednávateľa. Predmet
zákazky bude zadávaný a financovaný do výšky predpokladanej hodnoty zákazky
a v závislosti od finančných prostriedkov v rozpočte Mesta.
8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do štvrtka 05.12.2019 do 10:00 hod., mailom
na e-mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk. Ponuky môžete posielať aj
poštou alebo doručiť osobne v obálke s označením „Geodetické práce a geometrické
plány na rok 2020-2021“ na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Banská Štiavnica,
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum
odoslania ponuky na poštovú prepravu.
9. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:
 nepredložil požadované doklady alebo informácie,
 predložil neplatné doklady,
 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
 nebol oprávnený na poskytnutie služby podľa bodu č. 2 tejto výzvy,
 dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6
písm. f).
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena vyjadrená
na jednu mernú jednotku stanovená podľa bodu č. 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane
DPH.
11. Doplňujúce informácie
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým
verejný obstarávateľ podpíše rámcovú zmluvu podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Rámcová zmluva bude podpísaná s tromi uchádzačmi z dôvodu zabezpečenia časovej
efektívnosti uvedenej služby. Predpokladáme, že v jednom časovom rozpätí môže byť
potrebné vyhotovenie viacerých geometrických plánov, prípadne realizácia viacerých
geodetických prác, čo z hľadiska požadovanej lehoty dodania do 30 kalendárnych dní od
predloženia objednávky by nebolo možné splniť. Lehotu dodania geometrických plánov
ovplyvňuje i veľkosti meraného pozemku/pozemkov, teda rozsah meraného územia,
a rovnako tak počet požadovaných geometrických plánov a geodetických prác v danom
období.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade,
ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí
predchádzajúci odsek tejto výzvy.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
V Banskej Štiavnici, dňa 22.11.2019

Mgr. Nadežda Babiaková
Primátorka mesta

Príloha č. 1 - Návrh plnenia predmetu zákazky (cenová ponuka): Geodetické práce a
vypracovanie geometrických plánov pre Mesto Banská Štiavnica na rok 2020-2021
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

