VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk
Ing. Zdeňka Takáčová
055 7268 215
zdenka.takacova@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Vyhotovenie geometrického plánu “
3. Druh zákazky: poskytnutie služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71354300-7 Katastrálne vymeriavanie
71355200-3 Topografické (kartografické) merania
4. Stručný opis predmetu zákazky : vyhotovenie geometrického plánu na zameranie cestného
telesa a jeho súčastí:
- cesty 3. triedy č. III/3315, ktorá sa nachádza na pozemkoch registra E KN parc. č.
3859/1, 3859/2, 3859/3, 901/1 a časti pozemku reg. C KN parc. č. 826/39,
- cesty 3. triedy č. III/3302, ktorá sa nachádza na pozemku registra E KN parc. č. 3869/1
(stavby - cesty vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja)
v katastrálnom území Perín, okres Košice - okolie, vedené na listoch vlastníctva č. 2658
a 1541 ( pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF).
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 786,- Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby, vyjadrená
sumou bez DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Časť cesty 3. triedy č.III/3315 a č.III/3302 v kat. území Perín.
7. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Geometrický plán v počte 3 vyhotovenia a elektronicky na CD alebo DVD nosiči vo
formátoch *.doc a *.pdf s možnosťou ich ďalšej úpravy.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
9. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Do 30 dní od obdržania objednávky.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného
platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Prílohou faktúry bude vyhotovený geometrický plán overený Okresným úradom Košice okolie, katastrálnym odborom v požadovanom počte vyhotovení. Predmet zákazky bude
financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Po skončení procesu verejného
obstarávania bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na dodanie predmetu zákazky
verejným obstarávateľom.
11. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
11.1 Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. e):
Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Splnenie predmetnej podmienky účasti, ktorú uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, verejný obstarávateľ overí prostredníctvom informačných systémov
verejnej správy.
§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f):
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa
vyžaduje predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloženým čestným
vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny
osobitne, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
11.2 Ekonomické a finančné postavenie: neuplatňuje sa
11.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich:
§ 34 ods. 1 písm. g) – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej
praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy
alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5: Overenie riadiacej a odbornej schopnosti
uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač preukáže, že disponuje odborne
spôsobilou osobou na autorizačné overenie geometrického plánu. V rámci podmienok
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len v tom
prípade, ak sa táto bude reálne podieľať na realizácii predmetu zákazky.
12. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk:
Lehota je do 14.06.2019
Doručenie elektronickou poštou: e-mailová adresa: zdenka.takacova@vucke.sk

Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 10. tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
Predkladanie ponuky elektronickou poštou.
13. Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel. 055/ 7268 215
14. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti: 28.08.2019
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe
najnižšej ceny.
16. Obsah ponuky:
Ponuku uchádzač predkladá v elektronicky podľa bodu 11. tejto výzvy a musí obsahovať
nasledovné dokumenty:
a) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
b) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
c) Doklady podľa bodu 11.3 tejto výzvy – preukázanie splnenia podmienky technickej alebo
odbornej spôsobilosti.
17. Spôsob určenia ceny:
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená
v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy. Cena za
predmet musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky na základe opisu predmetu
zákazky.
18. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia
súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na
predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej
komunikácie.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným

požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
20. Počet príloh celkom - 2:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Košice, dňa: 04.06.2019

Ing. Zdeňka Takáčová v. r.
referent OSM

