Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Centrum podpory Nitra
Piesková 32, 919 01 Nitra
___________________________________________________________________________
Č. j.: CPNR-NROBU-2013/00007

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
zákazka s nízkou hodnotou

podľa ustanovenia § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Ministerstvo vnútra SR
Sídlo organizácie:
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:
00151866
Kontaktné osoby:
Ing. Vladimír Velikov
JUDr. Viera Prokeinová
Telefón:
037/ 65 49 224
037/ 65 49 233
Fax:
037/ 65 15 329
E-mail:
vladimir.velikov@nr.vs.sk
viera.prokeinova@nr.vs.sk
Internetová adresa: www.minv.sk

2.

Predmet zákazky:
„ Geometrické plány“

3.

Opis služby:
Vypracovanie geometrický plánov na nehnuteľnosti, ktorých špecifikácia je
uvedená v prílohe výzvy.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

5.

Ohliadka
Nehnuteľnosti podľa prílohy možno ohliadnuť po telefonickom dohovore s JUDr.
Vierou Prokeinovou na tel. č. 037/65 49 233.

6.

Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22. 04. 2013 do 15.00 hod.
Cenovú ponuku predložte v uzatvorenej obálke označenej heslom súťaže
„Geometrické plány neotvárať“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.

7.

Miesto predkladania ponúk:
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra.

8.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.03. 2013 do 12.00 hod.

9.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

10.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom vyhodnotenia cenovej ponuky je najnižšia cena za celý predmet
zákazky - vypracovanie
geometrických plánov bez možnosti účtovať ďalšie
náklady (cestovné, kopírovanie,
administratívne činnosti a iné). Tieto náklady
zohľadniť v ponukovej cene za
vypracovanie
geometrických
plánov
na
nehnuteľnosti v špecifikácii podľa prílohy . Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné
rozpísať: cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH, prípadne uviesť, ak nie ste
platcom DPH a to za každý geometrický plán podľa špecifikácie nehnuteľností
osobitne a cenovú ponuku celkom za všetky geometrické plány.

11.

Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky.

12.

Miesto a termín dodávky:
Miesto dodávky – Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, Piesková 32,
949 01 Nitra.
Termín dodania – do 20 dní od odoslania objednávky na spracovanie jednotlivého
znaleckého posudku a dodanie celého predmetu zákazky maximálne do 2 mesiacov od
vyhodnotenia súťaže.

13.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok.
Verejný obstarávateľ povoľuje fakturáciu jednotlivých dodaných geometrických
plánov.

14.

Doplňujúce doklady a informácie:
Doklad o oprávnení spracovať geometrický plán ( kópia ).
Geometrický plán je nutné predložiť v troch výtlačkoch.
Dôvody na zrušenie výzvy: a) nebola predložená žiadna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
c) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva
zverejnená.

V Nitre 03. 04. 2013

plk. Ing. Stanislav Kosiba
riaditeľ centra podpory Nitra
Príloha k Č. j.: CPNR-NROBU-2013/00007

Zoznam na vyhotovenie geometrických plánov
1. okres Zlaté Moravce, obec Tekovského Nemce, kat. územie Tekovské Nemce
dom s.č.259 na parc. č. 1533
parc.č. 1533, zast. plochy
parc.č. 1534, zast. plochy
parc.č. 1535/1, orná pôda
parc.č. 1535/2, orná pôda
Požadované práce: zameranie stavby a pozemkov

2. okres Komárno, obec Komárno, kat. územie Komárno
dom sup.č. 591 na parcele č. 932/4
parc.č. 932/4 zast. plocha
parc.č. 932/2 záhrady
Požadované práce: zameranie stavby a pozemkov

