
 
 

Obstarávateľ: Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov:   Verejné prístavy, a.s. 
Sídlo:   Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Rožníková 
e-mail:   veronika.roznikova@vpas.sk 
tel. č.:   +421 911 741 264 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a okolí. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výkon nasledovných geodetických prác: 
 
3.1. Geometrický plán: 

 na zameranie stavieb 
 na zameranie pozemku 
 na oddelenie pozemku 
 na zriadenie vecného bremena 
 pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 
 na obnovu hraníc pôvodných pozemkov 
 na úpravu hranice medzi pozemkami 
 príprava pre geometrické plány, výpočet plôch 

 
3.2. Vytyčovanie a ďalšie odborné práce: 

 Vytyčovanie hraníc pozemkov 
 Vytýčenie stavby 
 Polohopisný a výškopisný plán, zamerania doplnené o stav KN 
 zameranie a spracovanie priečnych a pozdĺžnych profilov 

 Porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí 
 Ostatné služby (informácie o pozemkoch a listoch vlastníctva; napr. ak je potrebné poznať miesto, 

kde sa nachádzajú pozemky, alebo ďalšie informácie z katastra, ktoré nie sú verejne prístupné) 
 zákres do digitálnej mapy - Bratislava 
 zákres a vytýčenie inžinierskych sietí  
 identifikácia pozemkov  
 identifikácia vlastníkov 

3.3. Požiadavky na predkladateľa: 

 výstupy v tlačenej forme aj na CD vo formátoch podľa požiadavky zadávateľa (dwg, dgn) 



4. Miesto dodania tovaru: 
Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 Merná 
jednotka 

Najnižšia cena v 
EUR bez DPH 

Geometrický plán a vytýčenie hraníc pozemku 100m 170,- € 

Polohopisné a výškopisné zamerania Ha 490,-€ 

Ostatné služby (autorizovaný geodet, meračská skupina) Hodina         75,-€ 

 
Celková cena za predmet zákazky predstavuje:    menej ako 99 000,- € bez DPH 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

7. Lehota plnenia predmetu zákazky: 
36 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania hodnoty zákazky podľa bodu 5., 
podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 
 

8. Podmienky poskytovania súťažných podkladov: 
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie Ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú. 

 
9. Spôsob predkladania Ponuky 

 poštou 

 e-mailom 
 
Ponuku na zákazku s názvom „Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a 
okolí“ podľa požiadaviek v bodoch 3. – 3.3.. tejto výzvy záujemca doručí v listinnej podobe v uzatvorenej 
obálke. Obálka bude viditeľne označená identifikačnými údajmi Predkladateľa a popisom: “NEOTVÁRAŤ - 
PONUKA – Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a okolí.“. 
V prípade, že Predkladateľ predloží Ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín 
doručenia Ponuky Obstarávateľovi. 
V prípade osobného doručenia Predkladatelia odovzdajú Ponuku na 1. poschodí – sekretariát spoločnosti 
Verejné prístavy, a.s. 
 

10. Cena a spôsob určenia ceny: 
● Návrh cien bude spracovaný v prílohe č.1 (Návrh na plnenie) v EUR bez DPH a vrátane DPH spolu s 

podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača a pečiatkou uchádzača. 
● Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, pričom 

je povinný vo svojom návrhu ceny na túto skutočnosť upozorniť. 
● Platobné podmienky - mesačná fakturácia bude vykonaná na základe vzájomne odsúhlasených 

výkonov. Predkladateľ je povinný viesť za predmetné obdobie podrobnú evidenciu výkonov, ktorá bude 
neoddeliteľnou súčasťou faktúry dodávateľa. 

 
 



● Termín splatnosti faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu spoločnosti, pričom 
za deň doručenia sa považuje dátum zaevidovania na sekretariáte spoločnosti.  

● Budúci dodávateľ nie je oprávnený fakturovať žiadnu službu, ktorá nebude obsiahnutá v zmluve o 
Poskytnutí služieb geodeta. 
 

11. Platobné podmienky a spôsob fakturácie: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe fakturácie bez zálohovej platby.  
Termín splatnosti faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu Obstarávateľa pričom 
za deň doručenia sa považuje dátum zaevidovania na sekretariáte Obstarávateľa, resp. dátum poštovej 
zásielky.  
 

12. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuku je potrebné predložiť v termíne do 26.06.2017 do 16:00 hod. 
 

13. Obsah Ponuky 
Predložená ponuka musí obsahovať tieto doklady: 
● vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú Cenovú ponuku - Príloha č.1 (Návrh na 

plnenie kritérií). 
● doklad o oprávnení podnikať na území SR, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

na dodanie požadovaných prác a služieb nie starší ako 3 mesiace. Ak bude uchádzač časť diela 
zabezpečovať iným dodávateľom, predloží oprávnenie na podnikanie v predmete ním zabezpečenej 
činnosti.  

● súčasťou cenovej ponuky predkladateľa bude návrh zmluvy o Poskytovaní služieb geodeta v 
slovenskom jazyku, s výpovednou lehotou 1 mesiac, v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve a 
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zaradiť do procesu vyhodnotenia cenových ponúk iba tie cenové ponuky, 
pri ktorých predkladateľ cenovej ponuky akceptuje všetky formálne, platobné a iné podmienky špecifikované 
obstarávateľom v tejto Výzve na predloženie ponuky. 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 najnižšia celková cena  
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov v 
EUR bez DPH. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky 
prevyšuje finančný limit vyčlenený obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 
 

15. Spôsob vzniku záväzku:  

  zmluva 

  rámcová dohoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Vyhodnotenie cenových ponúk  
Vyhodnotenie cenových ponúk bude realizované do 10 pracovných dní od ukončenia termínu predkladania 
cenových ponúk v sídle Obstarávateľa. Komisia Obstarávateľa posúdi predložené cenové ponuky v zmysle 
požadovaných kritérií a rozhodne o víťazovi výberového konania.  
Výsledok výberového konania oznámi Obstarávateľ zúčastneným uchádzačom najneskôr do 10 
pracovných dní od termínu vyhodnotenia ponúk. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť obstarávanie bez výberu.  
 
Spracoval: Ing. Veronika Rožníková 
 Manažér obstarávania 
 
V Bratislave dňa 06.06.2017 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriel Szekeres      Mária Medveďová 
predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
generálny riaditeľ       riaditeľ investičného úseku 
 v.r.        v.r. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Príloha č.1 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

„Práca geodeta v katastrálnych územiach v Bratislave, Komárne, Štúrove a okolí.“ 
 
 

 Merná  

jednotka  

Navrhovaná 
cena v Eur bez 

DPH 
DPH v Eur 

Navrhovaná 
cena v Eur s 

DPH 

Geometrický plán a 
vytýčenie hraníc 
pozemku 

100m    

Polohopisné a 
výškopisné zamerania 

Ha    

Ostatné služby 
(autorizovaný geodet, 
meračská skupina) 

Hodina    

 
 

Pre všetky kritériá uvádzajte prosím kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta 
(zaokrúhľuje sa matematicky). 

 

 

 
V ........................, dňa ...................... 

 

 

 

............................................................. 

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 

 
 


