V Trnave, 14.októbra 2019

číslo záznamu DISS:

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)
Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
verejného obstarávania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov : Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO : 00313114
Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Monika Tökölyová, odbor právny
a majetkový MsÚ, email: monika.tokolyova@trnava.sk
2. Názov zákazky: „Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pod bytovým

domom na Zelenečskej ulici č. 77,79,81, súp.č. 2698 v Trnave“
3. CPV kódy: 713 543 00 - 7
4. Postup a druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou – geodetické práce
5. Miesto dodania predmetu zákazky Mestský úrad v Trnave, Ulica Trhová č. 3, 917 71 Trnava
6. Čas trvania zákazky: do 29.11.2019
7. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia:

overený geometrický plán v troch vyhotoveniach
8. Opis predmetu zákazky:

Výkonnostné a funkčné požiadavky:
Predmetom zákazky je vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov
v k.ú. Trnava parc. reg. „E“ parc.č. 1082/2 a parc. reg. „E“ parc.č. 1083/1 pod bytovým
domom na Zelenečskej ul.č. 77,79,81, súp.č. 2698 v Trnave. Pozemky oddelené od častí pod
bytovým domom budú predmetom delimitácie z vlastníctva Slovenská republika – správca
Slovenský pozemkový fond do vlastníctva Mesta Trnava.
Súčasťou predmetu zákazky je aj overenie geometrického plánu na Okresnom úrade
Trnava, katastrálnom odbore.
9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia celková cena za predmet zákazky
10. Stanovenie zmluvných podmienok: verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi

objednávku na realizáciu predmetu zákazky

11. Lehota na predkladanie ponúk:

do 25.10.2019 (vrátane)
12. Obsah ponuky:

- návrh celkovej ceny za predmet zákazky
- oprávnenie na uskutočňovanie geodetických prác
- korešpondenčný a telefonický kontakt
13. Podmienky účasti: Podmienkou účasti v súťaži je, že uchádzač má na uskutočňovanie

geodetických prác oprávnenie, ktoré predloží v termíne stanovenom týmito súťažnými
podmienkami v prílohe ponuky.
14. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: telefonicky,

e-mailom
15. Spôsob predloženia ponuky: emailom na e-mailovú adresu: monika.tokolyova@trnava.sk

v lehote uvedenej v bode 11.
16.Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet
zákazky.
17. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.
Preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán
vnútornej kontroly – Hlavný kontrolór mesta Trnava.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

podľa potrieb záujemcu zabezpečí Odbor právny a majetkový MsÚ v Trnave obhliadku
nehnuteľností

JUDr. Jana Tomašovičová
vedúca odboru právneho a majetkového

Mapové prílohy

