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Záujemcom 
o zákazku 
na aktualizáciu  
mestského informačného systému 
 
 
                                                                    
                                                                   Vybavuje                   Banská Štiavnica 
                                                                   Mgr.  Bačíková          27. 07. 2016 
                                                                   0903 525 023 
 
Predloženie cenovej ponuky - výzva  
 
 
Dovoľujeme si Vás  vyzvať na  predloženie cenovej ponuky na zákazku  -  
aktualizáciu jestvujúceho informačného systému využívaného verejným 
obstarávateľom  v oblasti odpadového hospodárstva.  
 
Proces verejného obstarávania zabezpečujeme podľa § 117 zákona  NR SR č. 
343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa Príručky k procesu verejného obstarávania zo 
dňa  18. apríla 2016, nakoľko sa jedná o zákazku z fondov EU, Operačný program 
Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11. 
 
 
1  IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie: Technické služby, mestský podnik  Banská Štiavnica                            
IČO:                         00185213  
DIČ:                         2021107220 
IČ DPH:                   SK 2021107220 
Sídlo organizácie:   Technické služby, mestský podnik  Banská Štiavnica 
                                E. M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica 
banka:                     Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu :              SK06 5600 0000 0014 1547 5002                                                                                 
Kontaktné osoby:     
Peter Heiler - riaditeľ 
Telefón:  045/ 6922244         Fax:  045/6922406               
 e-mail: ts.riaditel@banskastiavnica.sk 
Mgr. Božena Bačíková – za proces verejného obstarávania 
IČO: 41626133 
Adresa: Mgr. Božena Bačíková – OBSTARÁVANIE 
             J. Straku 11/6, 969 01 B. Štiavnica 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com       telefón: 0903 525 023    
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2  NÁZOV  PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Aktualizácia databázy mestského informačného systému pre optimalizáciu nákladov 
odpadového hospodárstva a rozšírenie jeho funkcionality. 

 

3  PREDMET  ZÁKAZKY 
 

3.1 Popis súčasného stavu 
 
Údaje databázy (geopriestorové podkladové vrstvy a údaje o zberaných komoditách) 
sú uložené v geodatabáze ArcSDE spoločnosti ESRI a databázovom systéme 
PostgresSQL. Operátor používa: 

- desktopovú aplikáciu ArcMap spoločnosti ESRI pre základnú prácu 
s geopriestorovými údajmi; 

- aplikáciu MGIS, ktorá je zrealizovaná formou AddInu v systéme ArcMap pre 
špecializovanú prácu s údajmi v databáze (prehľady zberných miest, trás a 
mechanizmov a analýzy zozbieraného odpadu); 

- Network Analyst (rozšírenie systému ArcMap) pre optimalizáciu trás zvozov 
zberných mechanizmov. 

 
Ostatní používatelia v rámci internej mestskej siete a verejnosť používajú WebGIS 
aplikáciu vytvorenú v prostredí ArcGIS Server a ArcGIS JavaScript API, ktorá slúži 
na prezentáciu základných údajov o zberných miestach zobrazených na referenčnom 
mapovom podklade. 
 
Stav podkladových geopriestorových vrstiev, ktoré tvoria mapový základ pre mestský 
GIS odpadového hospodárstva (budovy, cesty, zberné miesta), bol vytvorený v roku 
2012. Tieto údaje boli používateľom priebežne sporadicky aktualizované. Stav vrstiev 
vo vybraných lokalitách nezodpovedá aktuálnemu stavu v meste. Pri práci 
s aplikáciou chýba tiež komplexná informácia z katastra nehnuteľností. 
 
Aktualizácia databázových údajov o zbere komodít je zabezpečená pôvodným 
systémom, stav je aktuálny. 
 
3.2 Podrobnejší popis zákazky a požiadaviek 
 
Z hľadiska efektívnej činnosti operátora je nevyhnutné obsah existujúcich 
podkladových vrstiev aktualizovať, doplniť nové vrstvy (kataster), ktoré uľahčia 
orientáciu pri práci so systémom a rozšíriť funkcionalitu desktopových a webovej 
aplikácie. 
 
Požaduje sa preto: 

-  vykonať aktualizáciu vrstiev: 
- budovy a cesty na základe aktuálnych katastrálnych podkladov 

a terénneho prieskumu; 
- zberné miesta digitalizáciou podkladov prevádzkovateľa, ktoré sú 

dostupné v analógovej forme; 
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-   vývoj a implementácia nástroja na import údajov, ktoré sú prevádzkovateľovi 
pravidelne dodávané katastrálnym úradom; 
-   integrácia nového typu odpadu (kompost) do aplikácie MGIS a WebGIS; 
-   mapová vizualizácia vypočítanej miery separácie pre zberné miesta 
v systéme ArcMap a WebGIS; 
-    import a mapová vizualizácia údajov mestského informačného systému, 
týkajúcich sa odpadového hospodárstva mesta; 
-    vytvorenie novej ergonómie prostredia aplikácie WebGIS. 

 
4  PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
 
-  výpis zo živnostenského/obchodného registra s predmetom činnosti súvisiacej  
   s poskytovaním software. 
 
5  ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 
 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU a z finančných prostriedkov 
verejného obstarávateľa, v prípade úspechu  žiadosti  o projektovú podporu zo 
štrukturálnych fondov EU. 
 
6  PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY 
 
    19 880 €  bez DPH  (PHZ je určená na základe výslednej sumy v rámci  
                                       vyhodnotenia prieskumu trhu na určenie PHZ) 
 
7  OBSAH PONUKY 
 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikačné údaje uchádzača  
- cenovú ponuku – vypísanú prílohu č.1 tejto výzvy, 
- čestné vyhlásenie uchádzača - podľa prílohy č.2  tejto výzvy,  

 
8  ZMLUVA 
 
Podľa § 3 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní bude výsledkom verejného 
obstarávania uzatvorenie zmluvy  na poskytnutie služby (podľa § 269 Obchodného 
zákonníka), pričom všetky  právne vzťahy   v návrhu  zmluvy  sa musia  riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
Uzavretá bude jedna  zmluva,  pretože   verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie 
ponuky na celý predmet zákazky. 
 
Návrh zmluvy poskytne  verejnému obstarávateľovi víťazný uchádzač.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť ponúknutý  návrh zmluvy 
s víťazom súťaže, spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.  
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8.1   Zmluvné  podmienky  (musia byť zapracované v návrhu zmluvy od úspešného 
uchádzača)  
 
-    Kontrola a audit: Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu 
a overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých 
úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného  finančného príspevku. 
Oprávnené osoby sú najmä: 
a/ Poskytovateľ NFP  a ním poverené osoby, 

b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
-  Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade 
nepridelenia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov   Európskej únie na 
základe  žiadosti  o projektovú podporu v rámci OP  Kvalita životného prostredia.  
 
- Lehota splatnosti faktúr – 30 dní. 
 
Všetky ostatné právne vzťahy   v návrhu  zmluvy sa musia riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka  a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  
 

9  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, ceny uchádzači 
zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 
 
10  SPÔSOB  A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 
Uchádzač predkladá ponuku písomnú ponuku  do 08. 08. 2016 do 12.00 h. 
 
Súťažné ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov) je potrebné  doručiť 
mailom na  adresu: bozena.bacikova@gmail.com v určenom termíne. 
 
11  KRITÉRIÁ  NA  VYHODNOTENIE PONÚK 
 

- najnižšia navrhovaná cena bez  DPH   (u neplatcov DPH suma konečná) 
 
 
 
 

mailto:bozena.bacikova@gmail.com
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12  CENA A SPÔSOB URČENIA CENY 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je  uchádzač  
platcom dane z pridanej hodnoty 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 cenu celkom, ktorej súčasťou 
je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
 
Cena uvedená v cenovej ponuke  musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.  

Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena 
musí zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane cestovných 
nákladov,  náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a  kancelárskej 
techniky (kopírovanie  a skenovanie  materiálov).   
 
 
13  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
Informácia o výsledku zadávania zákazky bude uchádzačom oznámená mailom. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak 
sa podstatne  zmenia okolnosti, za ktorých sa  zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo 
možné ich  predvídať. 
 
Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného 
obstarávania Riadiacim orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi správu 
z overenia verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania verejného 
obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 
definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. V opačnom 
prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.  
 
Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na 
výbere poskytovateľa pre našu zákazku. 
 
S úctou 
 
 
2  prílohy 
 

 
 

                                                                       Peter Heiler 
                                                                       riaditeľ spoločnosti      
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                                                                                           PRÍLOHA č.1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria   - najnižšej ceny 
 

 
Predmet zákazky:  
Aktualizácia databázy mestského informačného systému pre optimalizáciu nákladov 
odpadového hospodárstva a rozšírenie jeho funkcionality. 

 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
 

Vyberte správnu možnosť: 
-   som platca DPH 
-   nie som platca DPH 
 
 
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do tabuľky: 
 
 

 
 
       Miesto a dátum :  

 
 
 
 
 
 
 

podpis štatutárneho zástupcu                     
uchádzača 

 
 

PRÍLOHA č.2 
 
 
 

     
Cena bez DPH 

Sadzba 
DPH 

Cena celkom 

 (vrátane DPH) 

Celková cena  

za predmet zákazky 
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V y h l á s e n i e 
o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 

 
 
Uchádzač : ...............................................................................................................  
 

 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami  pre zadávania zákazky s názvom 
zákazky  Aktualizácia databázy mestského informačného systému pre optimalizáciu 
nákladov odpadového hospodárstva a rozšírenie jeho funkcionality,  ktoré určil 
verejný obstarávateľ vo Výzve na predloženie ponuky.   

 
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné.  

 
3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

 

 
 
 
 
Dátum: .........................................                          Podpis:                          
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača 

 
 
 
 
 
 


