
Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka č. 28, 065 41  Ľubotín, IČO: 00330256, štatutárny 

orgán: Ing. Michal Struk, starosta obce, tel. číslo: 0911 437 912 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazku s nízkou hodnotou 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 verejnom 

obstarávaní“) 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vislanka  

Sídlo: Vislanka č. 28, 065 41  Ľubotín   

IČO: 00330256 

DIČ: 2020698911 

kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Michal Struk 

tel. č. kontaktnej osoby: 052/ 4921344, 0911 437 912 

e-mail kontaktnej osoby: obecvislanka@centrum.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://vislanka.sk/sk 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  

číslo účtu: IBAN SK21 0200 0000 0000 1622 6602 

BIC: GIBASKBX 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Názov zákazky : „Jednoduché pozemkové úpravy v časti obce Vislanka, k. ú. Vislanka“            

 

4. Druh zákazky:  služby. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru a 

poskytnutie služby alebo stavebných prác).   

 

5. Predmet zákazky, miesto poskytnutia služieb, typ zmluvy, predmet zákazky, predpokladaná 

hodnota zákazky, opis predmetu zákazky:  

 

Miesto dodania: Obec Vislanka, Vislanka č. 28, 065 41  Ľubotín.   

Predmetné územie: Katastrálne územie Vislanka, obec Vislanka, okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský 

(ďalej len „územie“ v príslušnom gramatickom tvare).   

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.  

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazy v súlade s § 6 ZVO, predpokladaná hodnota 

zákazky je 38.500 EUR bez DPH. 

 

Predmet zákazky je definovaný číselným znakom zo spoločného slovníka obstarávania, CPV: 

71351810-4 - Topografické služby.  

Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých 

pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v „území“. 

 

Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný vo Verejnej vyhláške o nariadení pozemkových 

úprav, Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika č. 1, 064 01 

Stará Ľubovňa, č. j. OU-SL-PLO-202/002229-001-Mš zo dňa 10.2.2020 a Zápisnice o vyhodnotení 

záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Vislanka č. OU-SL-PLO-2021/00075-
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040/Mš zo dňa 8.11.2021. Výmera obvodu JPÚ Vislanka je 69.460 m2, počet vlastníkov 56, 

dokumentácia zverejnená na https://www.minv.sk/?projekt-pozemkovych-uprav-k-u-vislanka 

 

Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované a vykonané podľa Zákona č. 330/1991 Z.z. o 

pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa Zákona 

NR SR č. 162/1995 Zb.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a podľa Metodického návodu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo MN 74.20.73.46.30 na vykonanie geodetických činností 

pre projekt pozemkových. 

 

Zmluvné podmienky, popis a harmonogram plnenia etáp zákazky je uvedený v Zmluve o dielo, príloha 

č. 2.  

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky):  

 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom Zmluvu o dielo v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluva o dielo uzavretá v zmysle §§ 536 až 565 zákona 

č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 

 

Obdobím trvania zmluvy o dielo je v zmysle obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, 

predpokladané obdobie 24 – 30 kalendárnych mesiacov, podľa situačne vzniknutých podmienok.  

 

Lehota plnenia zmluvy začne plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy na profile verejného 

obstarávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť s víťazným uchádzačom zmluvu, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

Splnenie podmienok osobného postavenia bude verejný obstarávateľ preverovať na základe verejne 

prístupných zdrojov. 

 

Uchádzač čestným prehlásením deklaruje, že má oprávnenie vydané v zmysle §25, ods.1 a podľa §25a 

zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších predpisov a ďalej oprávnenie 

vydané podľa §5, ods.1 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov, 

splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické 

činnosti. Verejný obstarávateľ pristúpi pri vyhodnotení k prevereniu skutočností na základe verejne 

prístupných zdrojov. 

 

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

V súlade s § 46 ods. 2 ZVO je uchádzač svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 

obstarávateľom, vzhľadom na čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy 

s úspešným uchádzačom, do 31.04.2022. 

 

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 

faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

 

Zhotoviteľ odovzdá jedno vyhotovenie ucelených častí a fakturačných celkov na schválenie 

objednávateľovi (v tlačenej forme prehľadne uložené a zoradené v zakladačoch  a v digitálnej forme na 

DVD). 
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Za riadne zhotovené dielo v súlade zo špecifikáciou uvedenou v týchto súťažných podkladoch 

bude mať povinnosť záujemca resp. uchádzač vystaviť faktúru a túto doručiť 

verejnému obstarávateľovi po prevzatí diela zástupcom verejného obstarávateľa.  

 

Verejný obstarávateľ bude poskytovať finančné plnenie za jednotlivé častí dodaných služieb v štyroch 

častiach: I. časť t.j. ¼ z ceny diela po podpise zmluvy o dielo, II. časť t.j. ¼ z ceny diela po odovzdaní 

registra pôvodného plánu, III. časť t.j. ¼ po spracovaní návrhu nového stavu a IV. časť t.j. ¼ po zápise 

do príslušného katastra nehnuteľnosti, etapy spracovania a predpokladané termíny plnenia sú uvedené 

v Zmluve o dielo. 

 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Vislanka a uzatvorených dohôd o úhrade nákladov 

s jednotlivými vlastníkmi pozemkov územia, fyzickými osobami.   

 

7. Podmienky účasti uchádzačov – požadovaný obsah ponuky : 

 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celú zákazku v zmysle špecifikácie a požiadaviek uvedených v 

prílohe č.1. Uchádzač vyplní príslušné prílohy určené pre daný predmet zákazky. 

 

Ponuka musí obsahovať: 

✓ identifikačné údaje záujemcu, resp. uchádzača so všetkými náležitosťami s kontaktnými 

údajmi, 

✓ čestné prehlásenie záujemcu, resp. uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom spoločnosti 

že: 

- súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve, 

- údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé,  

- je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je minimálne na 

hlavný predmet zákazky. (§ 32 ods. 1 písm. e),  

- nemá uložený zákaz účasti vo Verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 

resp. EÚ (§ 32 ods. 1 písm. f) ); 

- neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO – Konflikt záujmov, 

- je zapísaný v registri partnerov verejného sektora – len v prípade, že ponuková cena prevýši 

hodnotu 100 000 €,  

✓ cenová ponuka - Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (Príloha č. 1),  

✓ zmluva o dielo (príloha č. 2).  

 

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku. 

 

8. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

 

Najnižšia cena s DPH.  

 

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva 

uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Najnižšiu cenu verejný obstarávateľ klasifikuje ako najnižšiu 

sumu, ktorú musí zaplatiť za realizované dielo bez ďalších finančných nákladov (s DPH). 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena celkom predmetu zákazky musí byť uvedená v mene Euro. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných 

položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba 

DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 
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Konečná cena za služby musí byť konečná so splnením podmienok. 

Prípadná čiastková cena za ktorúkoľvek podmienku, bude zarátaná vo finálnej cenovej ponuke a 

dodatočná žiadosť o úhradu vyplývajúca z akejkoľvek podmienky nebude možná. 

 

Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti bezodkladne záujemcovi 

neotvorená. V prípade podania elektronickou poštou takáto ponuka nebude súčasťou vyhodnocovacieho 

procesu.  

V prípade, ak bude hodnotená iba jedna ponuka, verejný obstarávateľ bude skúmať iba prijateľnosť 

ponuky z ekonomického hľadiska v nadväznosti na viaczdrojové financovanie.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne vyhlásiť 

ďalšiu súťaž. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkých uchádzačom akékoľvek zmeny.  

 

9. Lehota na predloženie ponúk : 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa : 21.03.2022 do 1500 hod. 
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Obec Vislanka, 

Vislanka č. 28, 065 41  Ľubotín, resp. obecvislanka@centrum.sk 

 

Úradné hodiny: PO-PIA 8:00 hod – 15:00 hod. alebo osobne na vyššie uvedenú adresu do podateľne 

úradu, prípadne elektronickou poštou na email: obecvislanka@centrum.sk 

 

Ponuky záujemcov je možné doručiť na poštovú adresu verejného obstarávateľa, osobne do podateľne 

úradu na tej istej adrese alebo na elektronickú adresu verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ stanovil otváranie obálok za neverejné.  

V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky splnomocnenému zástupcovi verejného obstarávateľa.  

V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou je rozhodujúci dátum na došlom maily u verejného 

obstarávateľa. 

Miesto otvárania ponúk: Vislanka č. 28, 065 41  Ľubotín   

 

10. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk bude vykonávané verejným obstarávateľom. 

Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, podľa 

kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

Verejný obstarávateľ po zostavení poradia bude skúmať predloženie ponuky a splnenie podmienok 

stanovených verejným obstarávateľom u všetkých uchádzačov, ktorí predložia cenovú ponuku na 

predmet zákazky.  

Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady 

a dokumenty. 

 

V prípade odstúpenia záujemcu resp. uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste, bude zmluva uzavretá 

so záujemcom resp. uchádzačom na druhom mieste, alebo ďalšom nasledujúcom mieste v prípade, že 

záujemca resp. uchádzač, ktorý sa umiestnil v poradí, odmietne podpísať 

zmluvu o dielo k danej zákazke s verejným obstarávateľom. 

V prípade, ak bude hodnotená iba jedna ponuka, komisia bude skúmať iba prijateľnosť ponuky z 

ekonomického hľadiska v nadväznosti na rozpočet mesta. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, pripadne vyhlásiť 

ďalšie kolo.  

Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie 

je možné podať námietky. 

 

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). 
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Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Nie.  

 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 8.3.2022. 

 

Obhliadka miesta a dodanie predmetu zákazky: neaplikuje sa .  

 

 

 

 

 

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

Ing. Michal Struk, v.r.  

    starosta obce 

Prílohy:  

1. Príloha č. 1 

2. Príloha č. 2  


