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VÝZVA 

na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

 
 
 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Geodetický a kartografický ústav Bratislava 
Sídlo organizácie:   Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava 212 
IČO:           173 16 219 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko: Miloš Červený 
tel. č.: (2) 2081 6232 
e-mail: milos.cerveny@skgeodesy.sk 
 
Názov predmetu zákazky:  
Elektronické služby ESKN 15. 
 
Druh zákazky: Služba 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 64 750,00 eur bez DPH  
 
Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je realizovanie dohľadu nad 15 elektronickými službami katastra 
nehnuteľností („ESKN“). 
 

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Výzvy – opis predmetu zákazky. 

 
 
 
Podmienky účasti, obsah ponuky: 
 

1. Uchádzač predloží v ponuke kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu 
(živnostenské oprávnenie, alebo výpis zo živnostenského registra, alebo iné než 
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov, alebo výpis z 
obchodného registra, alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného 
predmetu zákazky.  

2. Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky, t.j. špecifikáciu služieb, ktoré budú 
dodávateľom poskytnuté v súlade s informáciami uvedenými v prílohe č. 1 tejto Výzvy 
– uchádzač uvedie opis poskytovaných služieb spĺňajúci požiadavky verejného 
obstarávateľa, respektíve informáciu o spôsobe plnenia/plnení. 

3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte v predmetnom verejnom 
obstarávaní, napr. podľa vzoru v prílohe č. 2. 
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Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:  
Ponuku je možné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: milos.cerveny@skgeodesy.sk, 
poštovou zásielkou, osobne na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa, v lehote 
najneskôr do 17. 08. 2021 do 11:00 hod.  
 
Uzatvorené obaly (v prípade zasielania poštovou zásielkou) je potrebné označiť heslom: 
Verejné obstarávanie – neotvárať -  „Elektronické služby ESKN 15“ 
 
Pri zaslaní ponuky e-mailom uchádzač uvedie do predmetu správy heslo:  

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ 

V prípade predloženia ponuky emailom bude úspešný uchádzač povinný po vyzvaní predložiť 

cenovú ponuku aj v originálnom vyhotovení.  

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.  
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a 
nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 
Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje 
všetky náležitosti definované vo Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote 
určenej vo Výzve na predkladanie ponúk. 
  
Jazyk ponuky  
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom, 
resp. českom jazyku.  
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Jediným kritériom je: najnižšia konečná cena v eur  (v prípade platcov DPH cena s DPH, v 
prípade neplatcov DPH celková cena) za celý predmet zákazky, zaokrúhlená na dve desatinné 
miesta.  
Navrhovaná zmluvná cena vyjadrená v eur bez DPH a s DPH za uskutočnenie predmetu 
zákazky musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky (celú dobu plnenia) a v 
členení za jeden kalendárny mesiac v eur bez DPH a s DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ 
bude považovať ponúknutú cenu za konečnú. 

Spôsob hodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky poradovým systémom. Ponuke s najnižšou  
konečnou cenou v eur za celý predmet zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným druhé, 
tretie atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá sa umiestni na prvom mieste, 
ostatné ponuky sa stanú neúspešnými. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ 
informovať o výsledku vyhodnotení ponúk. 
 
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE 
 
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodávku predmetu zákazky. Predmet 
zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada za 
predmet zákazky bude realizovaná mesačne za predchádzajúce obdobie formou 
bezhotovostného platobného styku na základe potvrdeného protokolu. Splatnosť daňového 
dokladu – faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia. 
 
Doba trvania zákazky: 4 kalendárne mesiace 
 

Miesto plnenia: sídlo verejného obstarávateľa. 
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Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na   
predkladanie ponúk, alebo v opise predmetu zákazky, 

- v prípade, že všetky navrhované zmluvné ceny za uskutočnenie zákazky budú vyššie ako je 
predpokladaná hodnota zákazky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (vzor) 
 
 
V Bratislave dňa 09. 08. 2021 
 
 
 

Ing. Ján Križan 

riaditeľ 


