
                                          

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici 
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

 
 

Výzva na predloženie ponuky (podprahová zákazka) 
5VS/2009 

1.      Identifikácia obstarávate ľa: 

Verejným obstarávateľom je Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, ktorý zabezpečuje prípravou 
a realizáciou procesu verejného obstarávania na služby pri konaní o obnove evidencie niektorých 
pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach 
na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vyplývajúce z Uznesenia 
vlády SR č. 970 zo dňa 7. decembra 2005 v pôsobnosti Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici. 
 
Názov:  Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,      IČO: 37827731                   
Kontaktná osoba:   Ing. Rudolf Müller  
S í d l o 
Obec (mesto):  Banská Bystrica     PSČ: 974 05  
Ulica:   Nám. Ľ. Štúra        Číslo:  1  
Telefón:   048/281 9630, 048/4306 291    Fax:  048/413 2435            
Elektronická pošta:   rudolf.muller@skgeodesy.sk 

2.      Zmluva na uskuto čnenie služieb   

3.      Názov služby:  
 

Register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“) podľa zákona NR SR č. 180/1995  Z.z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 
v katastrálnych územiach :      

Por. 
číslo Okres Katastrálne územie 

Členenie 
kat. úz. 

1) 

Parcely 
predmetu 
konania 
(počet) 

Parcely 
rozsahu 

spracovania 
(počet) 

VKM č Rok ukončenia Číslo 
budúcej 
zmluvy 

ZÚO MZÚO 
I. 

etapy 
II. 

etapy 
III. 

etapy 
IV. 

etapy  

1. Rimavská Sobota BOTTOVO a 890 835 0 0 2011 2012 2012 2012 5VS-1/2009 

2. Rimavská Sobota LENARTOVCE a 1 260 2117 0 0 2011 2012 2012 2012 5VS-2/2009 

3. Rimavská Sobota RIMAVSKÁ SEČ a 3 710 5539 0 0 2013 2014 2014 2014 5VS-3/2009 

4. Rimavská Sobota STARÁ BAŠTA a 1 560 1933 0 0 2013 2013 2013 2014 5VS-4/2009 

5. Rimavská Sobota VYŠNÝ SKÁLNIK a 620 1668 0 0 2013 2013 2013 2014 5VS-5/2009 

6. Rimavská Sobota ZÁDOR a 650 1540 0 0 2012 2012 2012 2013 5VS-6/2009 

7. Rimavská Sobota DUBOVEC a 1 640 3333 0 0 2011 2011 2012 2012 5VS-7/2009 

8. Rimavská Sobota HODEJOVEC a 3 740 3957 0 0 2013 2013 2014 2014 5VS-8/2009 

9. Rimavská Sobota HOSTICE a 2 760 4819 0 0 2012 2012 2012 2013 5VS-9/2009 

10. Rimavská Sobota RIMAVICA a 1 440 1829 0 0 2012 2013 2013 2013 5VS-10/2009 

11. Rimavská Sobota SÚTOR a 1 350 2308 0 0 2012 2012 2013 2013 5VS-11/2009 

 
Poznámky :    1)  § 3 ods. 1) zákona č. 180/1995 Z.z.;                                                  1 – VKMč; 0 – KM analógová 

 
ktoré boli schválené uznesením vlády SR č. 63 zo dňa 21. 01. 2009. 
Termín III. etapy stanoviť minimálne 6 mesiacov pred ukončením IV. etapy. 

 
4.     Opis  služby: Zostavenie ROEP pre samostatné časti predmetu obstarávania – katastrálne územia        
 
5.      Miesto uskuto čnenia služby:    
 



                                          
a) Správa katastra Rimavská Sobota, Kraskova 2, 979 01 Rimavská Sobota pre ROEP katastrálnych 

území okresu Rimavská Sobota 
 

6.       Klasifikácia 
Štatistická klasifikácia produkcie                   

         Hlavný predmet obstarávania                  [9] [8].[3][9].[0][0][0][0]-[3]   - iné služby  

         Doplňujúce predmety obstarávania         [ ] [ ].[ ][ ].[ ][ ]        

7.      Rozsah predmetu obstarávania:           
Rozsah predmetu obstarávania je definovaný v zákone NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení a vyhlášky ÚGKK SR č. 
157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 180/1995  Z.z., Metodickom návode na 
spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. 84.11.13.32.31.00-06 účinného od 1. júla 
2006. 

 
8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
 

NIE [ ]   ÁNO    [X]  
 
Uchádzač je povinný predložiť ponuky na celý predmet obstarávania a na všetky časti. 
 

9.       Možnos ť predloženia variantných riešení: 

 
NIE   [X] ÁNO       [ ] 
 

10.    Trvanie zmluvy alebo lehota ukon čenia služby:  
         Predmet obstarávania je potrebné ukončiť najneskôr do 31.10.2014.   

 
11.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmi enky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú:  
Predmet obstarávania bude financovaný zo štátneho rozpočtu, kapitoly Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR určených na zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva – uznesenie 
vlády SR č. 572/1994 a mimorozpočtových prostriedkov – uznesenie vlády SR č. 970/2005. 

12.    Podmienky ú časti uchádza čov:                                                                                                       

Ďalšie podmienky ú časti uchádza čov:  
 
- nevyžadujú sa      [ ] 
 
- vyžadujú sa          [X] 

 
 Uvies ť podmienky:   

Záujemca musí splniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“). 

Technická spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.:  

- zoznam minimálne dvoch ukončených a odovzdaných predmetov obstarávania, ktoré boli 
schválené správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení (originál alebo 
overené fotokópia Rozhodnutia o schválení ROEP vydaného správnym orgánom) 

Technická spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z.:  

úradne overená kópia:                                                                                                                                                                                  
- vysvedčenia o maturitnej skúške na strednej odbornej škole (geodézia, kartografia),                                                        
- diplomu o absolvovaní vysokej školy v odbore geodézia a kartografia,                                                                                                                 



                                          
- osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné overovanie vybraných geodetických 
a kartografických činnosti podľa § 6 a 7 zák. NR SR č. 215/1995  Z.z. o geodézii a kartografii v znení 
zmien. 

Technická spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z.z.:  

- zoznam strojového a technické vybavenia (meracia, zobrazovacia a výpočtová  technika, software), 
originál alebo úradne overený doklad o legálnosti používania softwaru (kúpna zmluva, potvrdenia 
o licencii a pod.) 
 

13.    Označenie, či sa vyžaduje uvies ť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za p lnenie zmluvy: 
 
NIE [ ]  ÁNO              [X ] 
 

14.     Poskytovanie sú ťažných podkladov                                               
Súťažné podklady si uchádza č môže písomne vyžiada ť na adrese: 
 
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1    [X] 
 

- iná adresa                                                  [  ] 

Ak iná adresa, uvedie sa:     

Miesto otvárania obálok s ponukami  
Názov:  ....................................... 
S í d l o        
Obec (mesto):  .............................     PSČ: ................  
Ulica:   ....................        Číslo:  ..................  
Poschodie:  ..................                                                                Číslo miestnosti:  ................ 
 
Kontaktná osoba:   
Meno:  Rudolf                   Priezvisko:  Müller                Telefón:  :   048/281 9630, 048/4306 291 

Žiadosti o súťažné podklady je potrebné doručiť písomne na adresu verejného obstarávateľa do 
16.11.2009 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod.. Súčasťou žiadosti musí byť čisté CD resp. 
DVD (USB) na poskytnutie súťažných podkladov v elektronickej forme. Pri žiadostiach zaslaných 
poštou je rozhodujúci termín prevzatia žiadosti verejným obstarávateľom na pošte vo svojom 
poštovom priečinku. Žiadosti prevzaté verejným obstarávateľom po 14,00 hod. dňa 16.11.2009 
nebudú akceptované z dôvodu nedodržania termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie súťažných 
podkladov. Podprahovej zákazky sa môže zúčastniť len uchádzač ktorému boli poskytnuté súťažné 
podklady verejným obstarávateľom. 

Spôsob prevzatia sú ťažných podkladov:      
                                                                                  
- zaslanie poštovou zásielkou na základe žiadosti uchádzača                                                                                

 
Úhrada za sú ťažné podklady:                                                                                                          
 
NIE      [X]    ÁNO       [  ]                                                                                                                                           
  

15.     Lehota na predkladanie ponúk:       
 
          deň: 4, mesiac: 12, rok: 2009,  hodina: 09,00  

 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru čiť 
 

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1        [X]                                                                              
 

- iná adresa                                                   [  ] 

Ak iná adresa, uvedie sa:           

Miesto otvárania obálok s ponukami  



                                          
Názov:  ...........................................       
Obec (mesto):  ....................................     PSČ: ...................  
Ulica:   ........................        Číslo:  ..................  
Poschodie:  ..............                                                                    Číslo miestnosti:  .............. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                               

16.     Otváranie obálok s ponukami:                                                                                                                            
deň: 7,  mesiac: 12,  rok: 2009,  hodina: 11,00  
Miesto otvárania obálok s ponukami  
Názov:  Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,       
Obec (mesto):  Banská Bystrica     PSČ: 974 05  
Ulica:   Nám. Ľ. Štúra        Číslo:  1  
Poschodie:  4                                                                                 Číslo miestnosti:  412 
 

17.     Kritériá na hodnotenie ponúk:  cena  v € vrátane DPH za katastrálne územie 
                                                               (každá časť – katastrálne územie bude hodnotené samostatne) 

 
18.     Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                           
 

deň: 21,  mesiac: 1,  rok: 2010 
 
19. Ďalšie informácie obstarávateľa:  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podprahovej zákazky v zmysle § 
46 zákona č. 25/2006 Z.z. a rovnako zrušiť použitý postup zadávania podprahovej zákazky ak všetky 
ponuky na jednotlivé časti predmetu obstarávania (katastrálne územia) presiahnu finančný limit 
podprahovej zákazky určený verejným obstarávateľom.  

 

Dátum:  09. 11. 2009 

    Meno a podpis zodpovednej osoby : 
      

 

                 Alexander Rumanovský 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
          v obstarávateľskej organizácii   

 


